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 رزقك ادئباج اذ .متيلباوتو فرز تيدا
 1 كاك اقلا د اس
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 20 ل ردمزلا تيابضالف رع 4ببي ول ىب سمك ماداح
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 لودخرصلاىقعو متيفكر ففي تير مشنف سرك كا نإ
 | كولا ةلووت يزلا يشانه ىلع تقبانوهسو بيوصو

 ١ ليفادم موتط طرقا كوز عشار
 00 هبلإومواصوملا ئرلا نع زك مو 1

 ىعصاورضولا ره م نعؤل ناو تايفرلل]ابج تيد
 يللتزمرنا هبىكيش دلو ةعامسزلزو نسم م ييثلاام
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 قكش يدار كشاف وتارواضولااب دعوت هكانام
 ىستصلورملاواميريؤسا اى او قاولاوماام هلداو

 ١

 1 َ هللا كر س اولا ف. هلئاعف يت امردك و ْ

 | لكلا د تسكر بطاي
 ظ اهش ماهو اعواد ىرا ايوويسلا انيك رلعا 2و ْ

 1 مك ىوصلا/ردصلا ملك مد
 سرح



 وست أ ب

 0 ا

 يقع نو) ”هدخوح بش كرضو هازل
 ىقتيقسو ىف اره انل يقي : هرل عرط ىورلز سل اذا ْ

 د مدل لعل موف اثنا م اسرلا انمي هوان فر اصلا دا
 . كرم ع ميتلشمر مس و امر 2 هنالاااول امكان رداورش

 , ره اي د ارتقبرل ىبفدم او ةمرع اناىلا هونت

 تسوززارو لوش ١ ىطعب مردك مذ.
 ظ ثا قبس رىئىار ا انااا تن ايم

 رونا ابولا ايون ايهاذا نال ايس اوربا .
 وذ يمهئافيات

 فراشي بنس قالو ىللق رج ناتللا كل انيعو

 كراهلاابغج ام ماوي < لهب مافوت بم
 وك تبورزت

 اضع لذا نايت ا ظ

 ع تبود

 : مم كودو ةييباشم اواو نع اناعمد ب هناتت

 ىضول راء اوسكبوم ادم د اهزخ رام اوساكابون
 ةوعتنو ظ
 ا اتهاو نحل هنري اهكيزغ ”يرورق هيرانيد هامش ثاو
 اذير يقسم ا 000 ربهم انروامل
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 منا/روزفلا عمها خي ا مرسم

 او ويلا تناق اذا ىوشو ئيضاتفلا وفني رهو ناص ىوالا تنالا) ا

 نامي ديرما لوفي ]كى 5

 1 . عربا دورغ عراول اذه ١ غاتسم مس بهل /

 ايناس كبرت تت ن١ هلئهم اق ئكدنإون هنبقف
 ْ 7 و 1 هعلدتا ىوهوو ,ر اكول ةع ردم هتراو

 الص ١هياتحاوزربطاب ايش ةمردكارطاب !ئو
 ب انج :د هيبح دوما ىطوطاعبولجولكراط

 © ردنو فريد ىلا قتدشر ١ ةعظو وتب
 و !مريغمربج انه ثا ١ يطل ف ىندولب فيفا
 مابك, ىتمامز اولسوي . راك يش هدلاو وت كمر
 اهنا ىلا ىوعوارلانا "اعز الش تنا يمل

 ل ظ
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 7 تأ 9

 )ايا نوير ىجرلا نوف نإ قو فجل تنك نو

 5 اممم

 يف ولا كت ورمحلا ورب نع ١ ملثم قوشكا ئظن ١

 1 و دا ماورالالاصتاو كيرلا ترا نائسح ١ تشع

 ةبشور اوط لك ورط روح | زج تشب
 0 ترصاان يسب مار تا

 8 انيو لف بول هيف تمئر ماغير تبا بوجوه
 ماع اين غمرفداه/نفن ىئتسسب ارو ابيت تنسو
 ىانللا نربط انءاف .اًكشا م انفاىستراعاد

 هزع هلئاوثر رؤكزملا بلا لاهو
 ارس اورهب مار لازعما اه /

 ريض اوان ىدياولتا
 ا دبع ركوارلا قس اع 00
 أربز قري سطلاب يمر هىطع ل اهجرمن هنلاب
 ارىييهش ل١لمز اهارام قرم ا يبيوي هي دحر ان
 ار رملاادلط سلا عم هىرهو :وءرظ اما ذ١د

 اشر لالضو ئعراص ةوووم كوع فب راص

 ا در ريفا يرهو هوظف قفش عم هويت م١0
 ارنا ررربلاق لاضوب ٠ .اًنير م ىرروماي تلق

 ارو توني 0 اتفلاق ةرليست مب كول اذتدت ٠



 3 ١ رقر فلم كلامو م اق لاؤل اه سان حنت

 اىكا لوط هراتضاام لاق ذم ىو غنام تلف

 ارسل تاو ا وعز ولع لزورلا| اهنمور دض تلق

 ١ ري بحلاو تولاثا .هشران ىلار كرلا ككرتإو

 - ارفار د, لللارلا ثيل انها مو ىغمب فلك

دع مله بارز ادلعرك فأر كن ناوإلم ان
 ١١ 

 رك ١ر ست( كظ ىظن | هتك . فراور يملا وديع انا

 0 هلااوثد !اىفك ةتضو ىلع ؛م) مر

 اررهر انا لكولق سنا أََمّولا هثموفلن

 دسوسفاف اضرلا تاه زوالا معان
 ادن ىسا هّنض ان فه ذاع رقلع ةأوبل ىضرلو

 اهلبلاد دع جرا الفن هل ىبلو مول ةوو
 ارعل ١ يواب ثيرياام ويمرفا يل ول ارها ثنا

 امص بفأو تدد ىوطرع  ىلزاعووس شير ١ اوفي
 انفع تانيلبوايبم لطرد لرافلا ثداكم

 سس شامونملا ره ١ لام 0 علا يبشر ا

 وشق هلاح ىربثو فو هح موي !رهاامتا
 | أانقتناو 0 فوض ىف درسرلا لكش ١ ال مث

 | اا فيا تالعم .هلروجراف قنسلاوعاو



 ل 9س ب بط

 ما) موهلا بم مر ماق 0
 يرما تازد ىره الهبك

 تيرس مولا ىلق تا
 انيعاوف ةنفافضو

 كتاب ادوفخ لزي ىف
 ًاقموسج تف كو
 روع تم هصىداو

 يفاباًناين دا تس ١١

 قم مول هب 00006 لال

 سنانؤ اولا رلزع تش

 امر ئولااب ئيولا لخطر
 ةئلاطارمل ١راىق ١ ثيح

 تكونا اك ثارلا تبوصغو

 لبتم يوصل اهو ثيح

 فصول ادور ل ىلا

 ابيوردا نيف ىف ابر
 اهئامذا مهئساتزه“

 دقو ريطلاوبك انيدف
 ابصلا يعازرن بابها رف

 ارىهلا ةلرلا قمرا

 ارقد اوه بور ىسم
 ادوق اشيزتقلل ردا
 اروو ىلفرانلا ةرط

 ادرهلا ارك باوذ ١ هبع

 ” يقل هرذع تسفتنو

 روسنا نبك سوط اروب تسع
 ادذير شيع بعشلااب ضو
 ايما ىتقو بى قمم

 ا يح عنئارويوو

 ادمرلا وش رع هلدج

 ارغ خررلا مو ىفئست
 الشد ميم عل لام اط

 ادرط انعو اواني طب

 ادرو هيلادرولااثبو :
 انارة تسكب سم اراك
 ارىترو ىنق رتاج يه
 ادرر ميطعرمملا ىبل

 اركز ايا رمرلاابام تيل



 ا ا شل ىنلابٌقايرراهول تبل
 . ايوق يرض نا ىقريددع ىلا نانا و اضن

 00 السواوس للّولا تسل هفرعا رنساركذاو
 ١ ارؤنام يرجلاو َنانشاو اود ىلع سلو 5

 | دع انظو ىو رويقزب دلوف 0
 لاق ارح ا هيفزعرف يذلار هن لمرو لئاشا

 ١> الصوت و ابلارغ قشرع الود وجوم فوتمملا اك
 0 ةلظاك زد ىىنلا ابوه
 | الجفير كدض تعلف رهتشم هب مونلااذاو
 اقليد اوه: ىنلاس زئشملاىنعم انإ
 0 0 رك كرا بارا غش اهنا
 اروسس رو ىلا رم | روتي هونم ١ يذلا ان
 ًايريجاو هنداشي و اداام اولربح ىساذ ل فارع

 انيمياسبلا ى ده نس هلع هالا ىكر لاك و ش

 "فو ىمد تضرد ازاو . يمت موتوالا

 أى فداصو ا اب اوقع أدم يراه مزكموق

 7 زوف ليلا هريس عفش
 ظ ريلارع ان ملعاو يف نوط )اغطضرعساي

 ١ . ىبلفا :روونما يرانا 1 ا

0 



 بكد يلقم قاوهنفو
 مدمراوس رولا شاذاو نعول ]ىلا
 قبو طر ن !لظ وفه تروس ربو تراذارل ماد اوم د
 اوبن ىلا ىف ىف ناد :
 تكاد ىمئش هنع ب هدلا ى ل اذر
 رريلتاو وشمل ارقزل رظعا فرد ا ريدم
 - دباس كفا تلاد فلام سلو دام نايف

 سلال ريل ابول يوت
 ياهي مر ث هرلإؤ دصرقو ياو نما ىرابطم ١ تمدع
 كف هم ار هازز»تلكانإو ار اونض !قفر | تلفذ ا ترف

 نلولا قس وطا ثاريم عئلوقت

 ىنركو لولا اباد تلمضاو ىنع ااتاابداب كدبور
 ىبعجا كيلا ىنالام تلق ثار ىنيز تونا اغفر تلق اذا

 بنز لىاسإلا تنز نكدوصو

 معاوت هلا اقر لاقر :
 بورطلا مي اهرذع ىف ربولغا ةرخ:مىدح
 بولس !ايعركو قير نوع نيف أوله او اهرعاستو

 اموت ناي روم م تلق ا الار كل

 "بيوم رولا مهلا دلع 7 0



 تنبأ نوب

 "بوزن نم حوا هياناام تبعات نكت
 ىصلا أب هيف ثاك ف ىسد ائيبرعقذيمرشا 0
 0 8 ةتدعت ا . يشل ا ورم رس هناا ١

 : 0 لام ل ظ

 بيس !اه ىبم هانت | رز هامان ١ يرق ناك

 يع ١ و ئرمرفو برووشوي هاتف ىسوكو
 ةوييفيومار "بورش ناك ووو, اوقعي اباد
 2 عزو فا كوب ناكر ولا ةم دعوتك باول اب 0 عزافاز' ”مانتف امادعا#
 و مم اهتساو قر ىاوكبع قس ام الو
 ١ انويباىملو ١ عيب نير امارااد
 بورك لقال طاب اب انكيلعنيرملرملا انعط
 ع ايفاكبفاسسه هئلا نكد

 ١ ةمسك وكر لاقو 0
 هقول كال كايين َّن ولا نك كذا تشم د لاطلا اهرب“

 يف. قفرا ىلقو م هاظاي
 | ها ار دروسا مناكير ّش

 0 + قعر ىلقورهاظ أي



 روئارتاف خر ىرعو ةريم شير ارادوفم قتلا غبو
 ىوترا ىلثو لاما

 وجاف كرلاب ىو اعتعاوردد ل ن١ ناسا دولا فاو لوز عاى ولت در
 8 : ىئفرا ىلقو هال ١ ان

 وفل ىمرلاب بس َع وساد يوسي افادست ظ اررت ىف ورح هحو

 31 ف ىلا ىلبو اف اي
 بوئزلا لك توك بعرس ىزلاد نيا

 ىءققرا ىلفوفاظاب ٠
 أ اىفمزا منسوب وبرش اد كرولارراهزرد ونه اى تعلا انعتع

 لقفل اكو هاظإب
 مور نإ شن ولو نط عرداملا ئئنناو ة سايل كس لدور اماشاب

 ىلىنرا١ 2 ىباقوراط اي
 ”دوكوع اهرامونم تاز ثبع مو وي رات كوك ن '

 ف'َققرا ىيلد نر ١و اب

 مقرا وفل مل ذل ىنفلا ميعاد“ ا
 ىل قيرإ_ ىلفوترهاطاب

 هلك هللا ور ويرعلا ميرلا ريك ىريس ود هللااب فر افلا راك مم

 رسو رقزافالعهقي ويم ىباطل يب ىدأوف
 زيمر هن داك يكك رماعضو وبكشار وبدت ٠١
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 كذب
 مولبو اذحلاو م امد ئم ىلا 6 أك قرا 5 1

 رطيد غولف غش مل مهسشنوب راح تنطر | عيه

وششا روغيد مسن ام اقر اوعر ل :ةركذاد
 ريم رإ/و اوشن (

 ريظن ئضور ترهثا :عو رص اعوام عيوس تبلد
 م بنلا تاس ا/عهبلع لوس ثادلا تابع عو

 ريا فو ىضرولا لتر ظن او ”ماهقشلا :» ورا نااب ل

 سبر عب) تامئاه ءاكب  ةشدع ظ ل ا يس وعساو

 ةليييفا قبطا عمو اودص هز اهلَصْا ةرماي
 وهم دولا فم تسن ورتب اورابعو ا اا م

 راو و 0 1 عراغا ٠

 راض عوساعلا ارد بط ننال يارا

 ريس اشفاونم ابامومم .اتارش هول ىبلعتر تسع
 يفتر لولا ملتن يقوم ظن يديك كبح
 ( معرامولومت زمركرمن قاطو اظن ف ويشا وربع
 وام ميلعو غامد بيقر , كان ئلق و وبواعاقا

 يضرب صلاوتاوهودخل ياك )افكر يد رم
 مطور ثازهرلا بلقتق متر اينو ىي دوهعرعا
 حارا اق لتر لع ةيتن لع رع دامو

 وطدماطبص

 يقفم ىلا سوكيكاامإو 17 دانك 'نفتسل ىف او
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 رولظوو كر او وصار كاس 7 اىليترايعدلا موض
 سم لوما ىرلقدل ذم احس ١ تد ةليد كررت ةليلو
 روتسيوفنف اللا نودع يفي دوب كريك وحر
 وبه نيس اعل كر ا
 وفق راد ماكيتن فب ىاطبؤو ب اوبرا وقلغت در
 وك بو ماا اففلد اصر ائاواكر طب روز لا تلقت ارقد
 رهن .روطظفلاو نك اذا نما هاو سز هاجت
 روم 0 اموي هدروفا ىداوسلاف هدل'لوسر عدمت
 سن عئىملاعد اثري بزر ىفزايقنيب
 رود (يفطنو ىدوفن تباطر هوو لَو كار اركذ اذ ١
 ظ وظن زو دوهومل شل همز دومو أند لاو عانمدع
 ريصق ةرلع زج عايزك فل دان رروفواسي يد
 رين يد لام فاف دقم اى وبس هاني ثاف كد رقم ب فلاوظعكد عطاوتم هدنع فيرس
 دو هىسوفخو شع ةريظو بضو بي :هبط اهو

 وي ار شن ا ةمااررهرلا كيلا هلردو

 روق ورم دلل 2000 ١ يصل ا يكمل تنب اكن أر ماخفا 1 ١ وقت 0 درة وس رولا ىايسشر تمد
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 روع قيعلايمعيظدواون اهلا دا ئيض بونر

 ريما ئّشإلا تغري لا ةيردس فو ادن دنعو
 ! لسا يأ لشد دستت 22 الس هبل او هموق هد

 0 ١ ىظن لفنلاو ىفرذ ةنفررق انشر نق م طد

 | بازيلا مرهاو سال ا
 ١ ارامل اوبس اروبرامو نبل وزو عبسل اواوسل ازاف

 0| عبس دابا رولا و دل موزلا برغر /ل مرده

 س رموءارزلا ف امر هيبجلارعل اهنوفرهاش و

 0 ١ مول فلاب هييشو هوفر ولاه لت بح
 ريدقوكاضرو ني لكوع قار فرو دس هلزاي
 2 موضو ةعم هنوشرفو اصراودو نيعلاسرقدامو

 | دوبل يف مهم راق ىلد ان ئطخلاو ىو ظ

 | 0 امو ويلا تايزع 3 اها" كوفي غزت سارع
 | مهزوم و رومرمع تك اهذكركرلا تلؤو تدع ْ

 0 | قع 04 ابناكر شراع اهملؤم

 دوابع م كورون ابر مريم وهي كه دياب ريئاعس ىسد
 0 انبزحم ايرارلاؤدتش رقع

 | موثو (ويلاولا كه تنااف ١تهامرهمو كيلغبصو

 |( يدعي معايا ول راو ارمي
0 

٠. 



 بأ

 المس فرقد هلعتود هيداىضر 7 ا سل لابو
 انر ثابزولا ةلولط ىلع نعتز عيؤس تعم -

 ١نن ئيه ةرامؤلااب تنشو ههب ت تودرهم هتبافا
 انهو يلق عرط ىنمرضاو قوق اراد ١ئيقدالا كبر
 انهاو لواام ثايلا تارن و ىرفل ١ابع فرو

 ان تاعملا قرا مذ الزؤلين باقل داكد را لكك نقرر تامرلا تقيم ىسن ارآيدو ىتبها تبركد
 0 قيفر اي علتيرف ىف قه
 0 امم ل ناي تن انا ودل واب ىف
 سيحل كي ىلا هدفي بلذ )ؤثي عوهارع

 0 1 . انزهو ارم داذاعولو زاربا علا واتم 16 0 خا ١نل ىف هس تساقال .' كرر ويك قرولا كور) ١ سومو 0 : 00 ىءانج لل مق ميو ضال 2” ! قيزهان الع ىفًأفهب تيلبام كك درعا 7
 13و تبادر ةقيعر وواخامدمم تلع ' ا ” ٍ . اهروشنلا سعب 0 | ا 2 ” امو عما ىدام عمر داو رصدقد من أك
 انت مز 0 اي !نةئانلا
 : انوا قرر تلابعلا رز لاوس امبالا



 رع

 انعت رو رخو ىوسرلب ناَحريْحَفررداىدل'اب

 ازعت ام عكري مزطلا ابردو ليم زل !اييقلا تجد لو

 انك! يسحلا بهزع تسب قأفىم يرام ارت ناد

 ١ اف اهكارمش ئرعدوبف “ اعلا دير قت ناس
 1 ايلا ءاشيد (ىكتح انغادنا فريخو ىطرغف 0دمو
 0 اهدا ىعررول ١ طم او نيك اسوزاهل هطاوعي

 7 انضدانانحاو ةصود ًانيعّدمةفوربصئاو

 1 انو اًناع او ىنوهره ىانلا رام زد هيضوقو

 ١ انزيوربش ءرتكاو مج اقتنمو.نيلسرما ماس

 ا اطع بورلن ولع يسن او

 28 ما دعا ث وكول احمر 'مرضو

 انفراد ات اب هاون مةيلكت :ةفورز مز

 اصلا اسبر و ,لردفو هيلهاحلاو وا

 انفدلافطرلا ةدؤمولع ىطستاسدو ةعيم زكداتو
 ْ: اننا إلا ةريصا لو اشتم ىاسمردسرلا ةلع هايف

 ا( عوريب ىزل ا نولي دع شم اروي مهو

 انكر هوريعاول ناكو ىَتِصْف هتف م ترش رول

 1 يا ىعضر اوقف اظعاورف عي

 قسد



0 ْ 

 انر بمُلا ١ رولقمو رو قع | قريت رؤس الغ . انرئفرالاو هل ذ نور ىئارملا م هيفا لرا انمو ةداؤم لسدلافو راوبونعلاق مشا د
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 5 ادم دلا ا[ سب /ةيفاهيار ا: نعمل شكر

 تابار ناوزلا اهالى ح اهمها يباع تغمد 4
 ارتاباما كو ايهض !ريذ ىص اصئور تادزلا قهولص ١ تبدو
 ا أرصتس اابسلاوا لوص ىَح
 تاوما بسلا ايت ايلا »و . اسلم ود ورم هسا يو
 الاننوفا سرد م تعض تس اف لترا كود موعد لع 0 7
 تاه نانرلاوز ىص تابه ١ ةيع انهو ابن تاىضتساو
 تانمئضررلا ىف اهم فوط ان أبد نوباط)ا ىتأ ىف هناك

 تاصوادلا بولق نم تعزوت  هتنمر مابيدو بيتك
 تن ايار طولا هغارص) ثاك للون صولا خول غرصل !لسطس
 تاماصزلا مالت تهقر زول ىه برو م هيفكو ى منو تين
 تاراغر ولا ىف هب ىشن ابرش ا را
 تامردءابف لن انكاوم اهدشنف همر ثدلا لنيد
 د ائاذ تفاوكا تايررولا كلا يقس
 كوك هداه مر ىناكم نإ ثيدلا نن وماما يلا مالك هد
 هروبي لولا اد قول مره ام. الورسا ب عوببا تاز م بلع ١
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 مور _لولاو اومزه ىو ايررق  ىعفر مقر مرهم ىد لاطا ا“ ١ روب وسلا اي زعم يبو لطي ر صولا ابو نهيياس تاس
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 ظ ظ ىكترهولا شك يرتلامو ةورراهفيرل فاس يدا لممو

 سرعت اك ورلاوطيو ىعش هل صام كل ايوب ايان

 ١ موسادنقلاو قلظف عملا /زراكض كفا ذاكرا مر
 ١" موهنبفإو لزم هل بلق لوتس ادعلاط إو تيرا
 0 عيكزه هلد اعلاتو كزاعمت فلا هماهس ب هلا
 موس ىاواقافو و قطا زطداو كاشولع
 موس زمول لو كل ىملد نوصررلاسنا تاودد ت 00

 0 او لاى دماوع طرق لوساناساراواهوسا

 ١١ روظن يووؤِش 1 ىلئايوامفام نيولاو تما
 > وصقل مالا هدير طمرلار ا عوهر ابق |
 2 راي هنف راومزيو م 0
 7 دم تاتلاامدو ا قلن رش كضور يونج و

 ظ در دعب مرلاءلكر ") كرلع مز ىلع منال

 دم يرو ىلع ديزبدلا ةدواعبكم ل ىؤرك درب
 را 2ورلا تعرقل الداهملارهم د تب ميرو

 ىتيشل ارز ولو عا يوي دز موال كاتم او لور

 ناكر لاك 10 ١ 00 لاو

 قير فاشل ةماص رمد لال ادا

 قران“
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 لكريوهيفنب دامراؤع ىقف اوب ىدولا لصف فرازام
 ىدرصلا قف هأوع: و لوضتام ىضب ىع وام زولالاقف
 ىعملاىعهبواؤ امتد اعائاف اناس مإ) عرس اضواعا نأ
 ةلؤلاابع| دش هفضل تمهل ؟ةليم قون تاكردامو

 هرلادمنر ملكا انس فلا رنويتملارعاشلا للك امو

 ايري ةضعوسفن تين ير
 ا ركل وامين انعتففكدقلو

 8 مارفر همزلك  اضداو

 0 تفاناوهلك) هلابامحغ 3 9 افنوزرذل مروجو

 عع ىلا ومدي نا4ول هتيلايو عىع رن هلضو ئووفاب ا
 0 هداج رولذح ا اخي ري افياو 1

 لذ ويعم تسفر لكلا ةصنوشلا كئجيرعس
 ظ دم علما اب تؤم نورت ما رول ما ةنواب قم
 3 ىلم١ابو ىوكسار م ود امس | رق زفأي ارو رص لق ْ ”لتارس زو ؤيملا مقعد هيغل ةوفرخل ١ ةرش
 ظ لال نعيد تاع بلسرامعكأ نع تقراف زم يا

 ظ الرو هدلا ضر يرق | هنابن خا ئررل !لاص ملا ملك دو 8

 ظ قذر وراو ةؤدزم ىلا اذ ىنمشلتاام ناساكاوة وع
 | هانا كربلل ا تن نافرلارا برشحالابضاو
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 ابر ريع قلب سير ىو , اهرورسا داعي

 عَن ار زنع

 بمملااب ئيلا ولت ةزمو مواظر اسر لارعف ةنوصم

 بنطنل لكو لماعزدب ترار !منأعررت مولع تف

 ظ باو هارس وسير ئفقن قاس فول ملل امبهاب
 7 بلا نوت هلت اهرمغ ع هلي أش زك كوز ردا كم

 وفم د ئرفلو هاف م برقم ف! زرنا م هيلع

 بلزرلا لا انرل ١ يوصف تبت هنم ان عاسل اوواهلا ةلامم

 بكا: مابنا نقررع ١ ىلا هظطف ولو ابك رغل امل اناب
 7 ملا هضرر روكا شل لاقد

 5-1 كرا نافع دن ىناوسنم ىلوزوغت تحل ٠

 - كلوقإ اتهم ناوازره كرؤووووسو قرك ذل ابع

 ْ كلو ١ تان ىيؤنل ادع ىلط) ينام ذ !اكهص دى

 ىاياوز ابا او دوطب ىسقر انج لش زال وظو

 ىب ايان مرلا هكشت ىن هما هلازطعور م كينو

 عنك بللاوريعس هونك قلت ادئىكيف ينو تكّبامو

 ككدفرداوونارثئع ناكل ايس اه اماه
 امرتقاثهاهصوا ترغرقل ابتلدقت(مكيص عيممإو 7

 باول ايم ابولس «ايسةفاوربف اياد انام
 وساي مسا ئاك تاي "اب كتر
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 ميكاراطمرلا كونل ارويط او كنق ثم امن رطل قد
 هداك انهرديرلا ١ تيل ايذ لوس , انمودووابا عاشر عل

 للا هر روك ملا شم الاقد
 قاسو ,اهلد ا ريع فاطم ايف اهرايداح انني
 فب 0 قعباماه 9: وتلازقنا دقق

 سوررهلامرام
 رولا هرغراس لوا تناام بيرلو هايول بلع ترسو نظف هنو درصود تهز م هر تفكيرك تع بق ب 3

 قوم سل اج نصل اد ىهملا حإربل ارو م تلق 1 000 انمده قاس وغسر ١ . ىوك ملك «هللئاهمحر امرا هلو
 ماج ايدعب م لع رلضدتو هلع
 ضو ايله هلوجرف يددو 0 ىف هدر اديب ىلع انرانس انأوط تم ىف اىلو هل ىلا لداملا رجول غلا 2م تاروداكروو هناومثا ىضفعن ىلا ىصوي لاق موه اح اشم ايابناواع مح قفاويب ةئردولا ملغ مذ جاضول ١ ىدعإو اي بكوللا ئفار همفووتلاو كوسا تنفر كل اوانر ساو نكع تا

 اًماصحم دا دبع هذ تنكر . مكبوس د كيرا يلا



  اباكن انا بقلااب ظفحاو أو ار اشيل اب هاون ١ ىئش !ولاع

ث كرش او نب اه ىد وه م يليلم جايب ١
 انام ناؤ نان اويمل

 اب ذاك ىلتلا عك ار' هع يرمصر ةّصراهلم مرل نائط مو

 ”هراقألو اولا نمريف كسار و كولا هبه ١ نايس تكل
 ةهرلدول اراتسرلا علا مرلكو بزعل ةدم زل ئبم هرظز

 2 كلنا هرخر ىرنشل ١ الا

 اليم اكل كوس مولا مي رررص وق اب املا

 له زاياطم تايطلا تمنو ا

 1 ل ىهتسربملا قام نيل ابسنو ارا هير ء اسس ىضررل اونو :

 لعب جو ايغارو بهار كرس ' نشرك ضو فردل ادام ىكول
1 

ر للقرار قلظدلس ؟ولبإ !مككود ىلو
 1 اب

 0 م اكوا مارال ويارس امدوّسسرل شال مش

 لحموقلا عضم . ادبئرراجنا ان ةرازإلاهسرل ثيم نار

 لصفمخ ١ قورلا ناو ىلرلع لفشل لا عكا ذامو

ىف الو وهن اا ئهاقافاثاوو
 | لروست هيب 

 ١ للطبع افصو ؛ةيلص | ىضرب او . نبش داو داهم يرن
دابيلا تينرق عياطر اهشزطسف ادلب فوه

 3 ه1, لم 

 لىعتر برت ىلكت ازرع اف دصو رشا اهنعلز اذا
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 1 3 لسن  ريزطلالوا تنيعارل ويارا جايب لم :
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 نارتو

 هآراوف نال ى رام دل

 هسرعب هم يرلا :ابجدلد
 لَرْعَس هيززد قلاغالو

 ةرغ نود مإؤب تسلو :

 حشاذامردلد اراب تشو
 يساش رب نوصل لعمر لانا
 هتساىص ميجا لاط اميدا

 هلايردبك(ضررلا برت قس زد
 رشم ولا مائل ب انتج  رلوللن

 ى:يقنرل ها فن نكدلد
 تاي اىايابلا ىتمول الع فوط و
 ادار يسلب وفل واع اد دغاو

 اهيا ر امج ايداط رع
 هما نه توقلاهاولاف
 اره وجر نأ بيش ةللم
 هرد نوح يهبل م رشش ادا

 اهررش ندا ه ئن هنر[

 اك ايلع يف من هاباد 0 ميما تقد عم
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 لمصر ىظو | مبتسم ةعرغ

 لهسو ىلعي ءاللا هبرطب 6
 لهب ىرك وما ىف اهلا
 نقار اهرهبر عدس
 لااا بها هّتسر امزا هولا
 1 لجرفراو مع نييسعلا رع يود اره
 :للفمو مواق هنمسلطت

 لوم هوم ١ لولا مولع
 ظ لكدامو يرلدل ١ هب ىاعب

 ا لوخالم تررلا ىلع
 لمت ر انغ يرام ةطوض
 + 2 نشاوياشلا كادابتلر ا

 د

 لت ىالين هتبام'اناكر

 نشب رعايا

 لاستو رانك ىهولا نوهش
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 لسم هتزعر |هازعرس إو هل سس !عسناو تقعاو ٍممْءاو

 لم اربصل | عقلي ىل ن ارهلإو توعراو فوعرا مث تكشو اكخ
 لمت اهيا كفى لع مكر بيرق ع ثدافو دامو

 ظ "ص راض ا ابرق يس ايويرروكا اليؤل ارد انس ؛ ب برست و

 لمه لران يرشد تلساو ”دلدتب او تققاو تيل

 00 اهنم شاي ىققهلاوركت هو انع تلوث
 ل ابقلا نفس نعومي اضا١ هلوع و هتيم افاعو ثاك
 ظ لب يراصرلا دود من اخت ارض هيلا كش هنيناوت
 1 "اس اب الق اساشع تبعف
 ١ لح تاتسس هبشنا ىروقااب | مس ما س جر فرولا هجوما

 لش بعرل اهاهد باعك هدصوممو ناو ضرفم لدعاد
 لوفارف عونشلا اب تطال لاس |ىوفدشلا إب لشعب تداف

 لو ١ يح اهسدل هترقع هى نشات ايانم مرط
 لفدقتت ةيوممملا انانح بو يعفقب  انآما ذا تيس
 لعن اهوا عيال حلا هايع ةدوعت لازتامموقاؤلاب
 رد .م قواتف بيوس اهنا اهتديت طا حالا

 ١ لوس اررر عا ةقروع امام اةنبااك وير اًمااف

 سنا و بكرت ميم اع ارصل ١ ىفو ل ؤ مان
 ١ لزتلاد .ىباود ى ولا اني 0 تميم

 3 5 يي ب تروم تفل < هو

 مالا + ا مم مب نيم عايز يول 7 ب يل

 7-5 0 رايح. ذر 3
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 ليت ىنقلا تف صدلو ىششتم هنا عزم
 :نراترلاب اقعءابرلواوس كالو ثل اجلا قدزيمر لد
 ىبسي اهب ىف ىوللا«وطرإو انتر ىوقلا ل ظمر ع ةليلد
 للاواو ترد ١اك بكد ”ةرلاتمداو اناوسن َتحياان لففاوزهو كر ام د اهشب تبككو ىهنو نطو دع تسسعر
 بس هاو لويسم ناقبرف اًلاجامرئلااىنف ماماو
 7 درا 1 تبوق ةنيزافكلا يم و ايردكريلب تقول اولاقن

 دويل ' لج ياظحو ايفا امان
 ارضرراك ياني اد يالا دوم)ازه بجو ينام اياذواوحا ف4 0ص
 يس ارا تنالو كاك فرايز عرفا و اذا تثض 5 امرك م انهماو : 0 اهبتفيرعتابقوعاو . هزيل :لقشاعاكماو ظ ا انترنيت و ملاىفذ لما هعاوات ١
 روان اه وام كاعد
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 اعل هللا هر قصرا نإ ىدابعلا برك ىو

 ْ 0 ريفشراصم كك ذااف ناجم تونكهلوا ىلا 020١) ردغاشربفشراص كك ذااف .. ةدرد تر

 07 2 0 1 1 10 ابددعإم اضباو

 قردت لوط كيفنصرلو ىد انت راف و عتيل رد تنآو

 0 اهتم اطل
 ١) داعوكان ابي بن نين. 1ندزيهسرقن اب نويت
 .راقلل لعانفص اضونو انكوب هبباطا و انليك يشرك

 ا 1 ودي تاج اايقو رن ىذلا مويا لح نضاو

 | 0 رسل هيرو 4 ّْ '
 ص - : 2 ١ 000001 0 داع ا صصااك كرف رولا هعواو بماراز

 ١ ا#)ازولا اذ ثزك ١ اًفورقو اسر ناقد ثالام تاكو

 ١ تاييم و طاوعطاطغارمس قلص ىو ىسع قيصر
 0 قب هللا ومر ىفابرعل | ميسم ا اب | يشل مولر وو

 مارا يل اسردم ثعو 0 اهو قسم ور اهرلكنع ثوفه
 ] 11 ا ل

 ١ ماقاو ماقا كبيؤما م تيم تفوتناو صاعد
 ظ ظ وابو و ابكم ىنأولا ىف كاف ٌارط زيللرقواماست 'ق دز
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 9 رو اصر اًهابص نبل زهوحشنم اكان هلا كرت اب فول
 1 فى درولا ويش قاوم مز ٌمرماو ريكرلع هي داي ماي
 ىريب زذا ارو كتدوالا مي واد ليووامر مئبانم

 ' 7 ا م : : ١ ١ كيب هلالوشل ىطرلا بردا الك هدد :

 عكابريو ناهي لزولاوز ىلا و سا راررهل ىف تهرسا هسا 00 3 7 94 ١ ١

 !نوار تمرر ميل ١ىىش يما 1

 انيؤيومايداواسييرت» ضر ىليلست ونيل اان اننا ايري تنايو وس. ةؤفاطساي مق ا ظ فان ءاراوزرّوهل تناك انس :اتريلول ىسرل انو انرياطمب 0/1
 انامتيؤاص يروا درومد انفلات واولط ويا
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 تيشاماوم انين اهفوطقا ةيئاد ينوئاهصع انمعز و
 ام طبر الا 3 درا شل اهيروب اعمر بع وسي

 اس ىهسرل بالا .مابوش نام يسم ا عليم نم

نان نات ىزلا تاسرل ان ظ
 ايو 22 يود اسس 

 أنيما ىلا ىو ناب يقوي اانياسن مكىلا لفرع

 | 2 انييباباوموم نام تشاو تنل دوقهمن لاس ىن ا

 00 ا فلاب َ
 تداعااضلا و اعلان ره مايداه شن لو قوس تاي

 )00 لح تاولواب الناعم نتن اتعاا 0#

 ” لاو شلل اف اتقن نانو
 000 0 : راتب توانروو

 0 د (/يكدلقشن مو ايأر مفلوفولاولامثدعب رقتعن ل

 انفي نعمات ان اوبس
ن ايبا ايا رئامو اط نو

 يوا

 < : 00 ع 7 7

 اياناتكتيفهت اذلؤيكتم ديرب انهاورأ تلطام هللا
 | اسوا علا فص تاو قطاافهتا رائي كربلا ىراس
 000 اوس ايراد انركلن انغرف كلانا ساو

> 
 ام اتانع يمول ثاورنو ةوءاس نفس ران ؛يدوز و

١ 

 انيفنالاص رضا لعور» انعق لبابصلاراسإبو ظ
' 

 هاكات اكعذ بسير ْ ا
 اطيح ارصو أوسم

 1 ظ
 اب كبل ارشدأو د وعلا مود ةيهافر هتمدا وفات 0 |

 وفسن١
 اًكادنارمتلا عصاب:5 هه ىو اً امرو ىاصو)

١ 
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 اني لو اند 20 هشه و نوه قف تتبن انأك
 نو 17 .م نأ ةرئاقد يش ودافع ناطام 5

 اتيسوا عال ١ هريج در ز انتوا تنم ام لاط «يوراي
 ١اىا اناذلو اير ىد اهتولب انؤلمت تايمابو
 انه هيبزازيس اون يشدو ترا اطقم ابو
 0 عوامل كرو ةمرئوزلر ده ١ نأ ىش ا دسل
 اير طل مقود 8 ةيوثناسوااب تنصورق
 .انيسفوامو) رو د مرولا نوككاو امال فاما رلفاهضان ١نستو اه ازر ا ىضولا انبسغ ةفمض نروشامو تام ١١

 اًشْؤن انما ةرضط د قرعم او انا واوتبن انا 11
 انيخف مهلا نام دام ىع .انعتكي رف داغو لس
 اول سلا ئءقاو ةلونتم ريمون ىوبوسرلا ان اانم
 ناففان ومن أك ناو 0 هلل مز كاوهاما
 داو ءريإ) لو هنع ئيياس هوك تنازل فا ىف
 ١نرداوخب عرف يط انت دعا بش ١ "هيو انيئاراف ارد
 انبات اوردار»و مار ١اس انيك كنت مالا ىبأبكزل ا اندفم ازانفو ل ص ١انبف ةوشهض :شعااكيلبوس اان
 اب د د اكاذاسصن ااناو نمرط١ أف يناس مامر بها كفدد

 نلبس عاد رصانرهتس اللد وعول

 2 * ع م كا ربو ربا »<< ا
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 00 ان اصولو
لا تام لي ىقرل أدرس

 ت

 ةضلدتم تاو انور
نفك ىطلاو انهنقنكدل ١ن

 1 ا

عفشول عاتس ب اوملا قو"
 يدايرل ا هس م0 توقْس ت

 / الاوت تلذام ىلا

امهنلامودس نم هيدع
 انيزتن اهههن كن قي تقب

ببزلا عزف ظن م 0 ع ْ
 تا

 00 ادارتس 07 0 ع 8
 ظ ع

 ا 0
 ظ تايآلاوزو) لير اسي او 3

 ني عردرؤيظوردلاو 1ةاتشموهالااب كيلا

 اق امش ١ لسعا انولتر راك مايا ١ ىف لرهتعييشلو

قاولط ؟ تابنا ع تندعاو سب يؤفلا ياس نى ورف و ظ
 اً

 ًاكردام هانف ١ يونؤافو سنجر ورلامءس بلح ءاشول 8
 ظ ا
اتاهعىغ انقر ونس ناقل وم ادرس طا عدلا ظ 1

 

 هظاكر ىابو 'مرمشم ارغشل اهولاب فراعنا ميلا مرلع و ظ ا

 ليص يلع اموب هل ىسلو 3000. ههاوب ةراوج

 'لبس !هيلا :و ىنع روسو هته ىايزكى نم بوي

شم امرأ عوبل ١ تهرههو
عيد باب ذييسارع ا

 | كولا ن

 يانا



 ركاب كتر بيبا هو ى يمتد م اهواوق ان !

 هني رك دس موو . . ضان الاب وثلا 07
 نإ يعاب يطا نيت درا تالا مو

 نم ةعمإ . ودل ضار ودور. زور ماودي ئقشساعلا
 انيؤنامر يمه يذد وول اربع لمت انطزاصرل ذلك
 نزلا دبي درر صوتماو ل ملاوي عقم ادن
 ىف هلينوعافاربم ملف نهض افرول 108
 نول جبس ولا + ئارفلاربا رابلا يات, 1

 0 0 وفا َ 1 درع هنولقب قاد

 ', رم ايفا ؤداظتح لشد يم نيداقإ مس
 ررتزادلا كف :م ةيسوج ٠ ىدقم قددوئيس 1

 ظ همرلك اضاف |,

 را ةخناف يملا فون. لمزماوداصر تقل
 ردم كوتر'و ف لعرلا َةَفاَط قادوا ع درب هل ابا
 ' و لاطو هيواعم ال١ ديدنلا ساما مزلكظ
 لمز هتفسإل افرع هب مدلغ واف :لثاق ذاب عد
 هناي ررهفوااف هرض مل ردم اعاد عا قنا ءانؤقلاقن
 وطاف هلو 2

 ادا وماراح تيط تلّير هتفمف زاناف 4 ٠ 5 دان راهى ان"



 بزكأو اهو 0 ةليلزكؤرو)١ابزددب 1

  1 1 00 1ا 21
١ 00 00 

 ظ اكون نون كأدل ءاناوه لأ اهساب وؤعا

 0 هب سا 0
17 1 | 

 ظ ةيبشسويب مانرلا ىلا و دش ألف قاعم د ابو

 30 يطا ىلعرتيرل ةولس انلع ليظهر ممل ١ث امو

 3 مرو اهم ف اهدررل ارولك زو

 اعايمتمل اب انه مودلاب لا ال ا تر

 3 ييبتارو ايدنعب تار هكدلر ١و لظا انك

 37 ظ وف . 1 ريلي ارق هبطاضو كنيس ايلونر رهان زم صو

 . كردابلا يرينا 1 الاب
 عوفاس اوزان او ناقشت اليووم ع مش عل

 هنابث نب امزدك زوو ظ

 اهرعم لوي هل 5 اشيول ادب لراس فران ببه ىاب

 ” نهتم رس شنو نم ١ قرت الز هلاك ند الإ

 امرا ولو

 بنجتل ابرقوتم انا رق يزد هلم ١ عمار

 بلطكإ وف هلودم ابر | يسمو طنا بلكت ١ث ظ

 لاك مط امك ىف ال اقو

 درو :١



 نأ مك لا

 هشبل او ملا يعش قمو ىللاّم يرسو امان هرواكو
 اهيا هف زل بو

 بالا مر الند تاق نيمو يطع كندا
 بازل كاد يهل دج هز اسلب ةدعو 2 انو اا

 3 انما همرلك هذ
 مرا هنن قييو تايزن وتد قابلا ظ : هيو هلا ركوة اور بلاط ىف! نياولع اذ ديساملا بني امذ ظ ظ ىفبا ل 0 لق امو شك ىو يزيل 'نابطا تشولبولو ىساراهوخ اًنيرس كوبر يري وسار قيس ابد مو

 توت اجلا هرم تدرا لعل لب ااىب تيس اذار ا
 ىليف اولي لملا ةماعلا ىيفر وبن ارعاشم ا مالك د ظ و ضدك زم ابين مر ظ . كشر عد بواد قن ءاكف /ابج ظ 1 ' ركوب ىغدو ىحلو تو ىتطل اول تاثر قلو ا شي فو هلو ةزتطو .٠ "كرر بولغ ملا ل مظلات ح“

 ما ؤصو لرنج فو ددد يع. حرس ةيلظرلا يقين ثاولد ظ
 ا

 اص قلاباج و يمص ابريل ا "يروا ةشاشفارلن تفس

 انور ا مسزرك اقل

 يس ايدرل' ئه تذلام ب تيفاني توا



 اح كاب
 >2 ا

 . : ةييلت را دوم هوب نافاز | ةبدشفر اوناهنو ق يجناق

 3 اهلا 4ع لك دو

 . لز نامّزلام هلم انام أربلاو تا

 © ربي كلا تلتا اى يلاقد ا

17 
 را 8

 ع

3 
 2 ع تاك 0

 ا
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 رج 6 جونولا

 0 ىف اهم ف هش ار ىلا فوعدو ملل ا وفك

 2 - ةعالإلروسادلا ىنفلا ربع ' اجلا يس زد صو
 ىلا غمز قولا زب دوؤس هىيزكاساي

 ١ 1 ج6 ماس تب

 ا ع. دفن اق كلا تقل“ يلا جوؤلا نوص:م هبا
 011 ٍج ا سات اولا 00 _ 0

 ١1 افلدااب (كماراركر تي و +6 1
 ا ا ا ا ل

 [ج ع بكر ىف تلين زو
 5 8 :تقلعتى اب ىَرَرت و تا !راسل

 ,. لبس دفق رشف ولعت ل وه يلح
 د 5 لوك طم وممؤلو دوو وانو يئن سرى

 ملام اهلهثد تشسامو و اوض تنال ظ 1

 " يفكواوإ نقتل ا شفنا ىسيكلا هن انرهو دو 1 _

 ميفهش رس رييطلاو ةيلعلاهلاب ٍقشقار دملا

 هيل !لاصتابلو لوصيرم هضطعر ئللانغئضفلاو .
 0 داكوطل سس ا



 صرت وف يضنسأ اولا ىسرنسنرلغو بق ىشمي
 ىساحكي نطو ؟نيليل بطاب عساوم ةماركاو ىي دش ض١

 ' ميرو مانل ببلا ىشإ
 هم اقنداؤلا كيسو ىف لهاو همامال اغأو لموت افا

 هنأ فزد رد هتعم ماقام هيزم حا شيولا زم ىلا وشم
 هيلعر وتس ا تكسمدلا

 هقرقعب هَماتجوم امو هقييقشو هارب بلقلا قوس

 هقر ةفزاسو ةمارعاّوسي هوم 7 هسا ىلع هس

 هدعه مالا اب انهوبو

 هركو هيزجخ !ولعاولهسبب هدب عوقب عكسم هلام
 هر ةنييشو ئش اغازك كولر دق دووسلا وسي

 هيعررل امو و تى ووفنر

 ىِيْوي ارهابذ ظ
 لاس لايك عمداو عمان باملااب كروببوع
 ا لزاملا ماطا ماي قمطا اى

 لباد عئزطو ىرطوب”ر ضو

 يس ذ ارازطلاايردف ترساو يسكلممانرلإو روع نر د“م
 ىتلتقتناوصوف !!هرئضاباي :ملماوام ساو تامزم !ىعي

 شاملا بغادا باقضا'مد



 ليس ونا وركوب

 ةضسن يل

 يل بوو د تاق

 |. ىهنل ىلتاق ضيف مر ١ برول يرلع توكاو ىدبعام

 آ وتاب ع ليتقلا ضرب

 مع بيكا بلغات قاظن ساهل شتر رك

 م 00 ةرعس راف امد ىسق ن ١

 0 0 ارب ىف تابعو لاخد ظ

 اولا وابو كسا قيلت تاسرلا هر اثبرض دد

 قدللا نيوكيم هوش ثيل يارفلا ىف اننيب هع
 فاضاو ةبعمو لص ورود يللا ىورص ١ننب تقرت

 قاماوب عبدا هدم يع 0س للابد مير شرا
 00 ص قاقلا اًفازتدراابو (ىعمران

 قي هللا يرط | ِهريِبفَص قارولا مون ١

 0 ارل لبس قول ىلا ان صوول
 00 قاوو ىلنت نحاس تولوا

 فررؤئرلا ل افم تكعاضو نرسل

 فقارول ا نا تايبرلا هزه امر اورمئن قعد .-
 الاسف يل ىفان بتال ءارفلا صور

 شال يزور تبق هيئاتن ب ا درزتو



 4 نخاع ب لوقاد هلصوب ل در باس
 رهاذإ ل اردبلا تملطاي 0 لل ! ىلع فت '
 نا يا انف بووم 000 0

 ا اولا نم يول اما ةباص مرفوض سقلاو
 ظ ىلاوتناونا عربا

 نارجبا فو يشر ترن كرولا كارترل١: 21
 لوس اوك لا قف نا هر لغم شتو
 ئّسسر ولو عيسون هناك هوفر وجو اهل ١بلط اه.
 ئبمهلريشؤرلاتناام موكا تلم نالقاي

 نيؤلاخلا عرسها هزلا هيرابت ريال هفلخ ئدوشماو ٠
 مىناور امن ا 0

 م انل تن انانضرع بيبحانل تنااو انريبإ/ ١
 كس ع كلامو ار نس اها مس علطترو .

 تسل أب ةلواسباو قمر س زف ءاي هدلا تلاس

 نورتو ان هاو يبون اجلا ىلر نالام عصا تلداسا :
 بويزرلا هتاصاو لهم رجا ثاكذا

 الع يحد ىو درط اوني ئتيج ارو ...
 لحم نطو فرب فاس ليك فطر قاسلانغ

 ظ ليو قطو ذل
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 "يف 5- 1

 .. ةكاللإ فر قربا قلطلم يريس هللاب فر اعلا مالك هر

 علا وفاز بكل حاب ع2 ابو انييؤسرلا!نزواهاا+,
 5 (ددقلا ر ىصولاغ اصرمز اذ قكنواببْؤوخلا عمرا اش

 1 1 رود ظ

 ١ كوب الكوشافولوسدازداج كسول نإ !تسييكوف
 00 -00000 ْ كافرة ؤسرل الع # احرل لق لوسيل ناوسأل اشرد عرقا

 ١ ايفلارم خد كضظطفتهااف لولا ةهشاكوعد هل طارب
 ١ ةزييج#رئا كداشش لزفيد اكوا دن ارز

 ١ ] ظ مود ظ

 0 مظونال عارف اوتب مرو ضد ابمراس ىف ةديب

 ١ امو صولا ولانه فلولا بيطهاسض
! : 7 

 | اهب هارفرد الي با هعيوساو هركنرسرزلا زودكايرما

 ١ كارو للنار بخ ىيولا/ردف تكية
 00 1 فود ظ

 | م اقر توراقلا ءتوترو .ىمانهاو تيزاب عىيجللا عصر

 | قاهابكرتن كيتا قلاع طلاع نا
 روز



 رفد ووزن رففلا مارتينا هيبة سدلا وطنا ١ فيا ل زعاوي شارف ناو ؤزاع ديدعؤتاص ةرعرلا نب الك
 مد اوذلا ع ىنولفلا زكاو مامرل ابرطوإ ول هينا ىسا
 اول !ة سوار لو سرخلا ىلا ماك وك كرري 5 رلوقاد' نا

2 
 قس ف ياو دبا او وبلا ديسر ردا عوض مل

 تدلل هممر ىدرلا قدور ايي اولا عشول انفع : كونا هعرم ]لا عمم لي زمفا نزف لاو يو !هصض
 ىامووقو لرب ثنا تاع ناطر لا نداف لولا يي دوم سارا ولفه ١اب كفا قيام موا الاموزلاورفام ابا

 مر
 لدابم ١ ةلغ الا يصف قانا كابا كم كفن
 سانام 4 ىللو 0 10 اي ىلهاس زا وعر
 مانا ير ارسلااب تكف يات لالا
 ا مولسإب ود ىفج ارش مد

 سرور ظ
 مف  اهرقر ديلا كنمودونو و ىلل عرب كر القا ١ نكرم م



 ناو تول ناو كلا ذو ماضل بال ىرهزفا وشو و

 ا مدور

 000 بادرللاان ىواؤ انف اان -+ازفالاوهرا كودو انا ص١

 م . مالكي اهلار ىل دعى بم نيم 00
 0 ردو

 ٠ بوش وفر ةفوررؤ اا ينقلها شلاق فوكسا؛
 اهنا ابمفو ولا نع تلاع يرش بوتارلاب معو يكس ولم راق

 لل ل ظ

 ا دانم عر مدن ابوساو ثايلاناق

 . يزيل 'ةعشل زار ابموجبقر للا تدب ذ نامزا تَكَمكرك
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 .١ علما شيدوضن امو تزب وضل تلا هش نقض
 ا كالو لزب بيوتسب اههش اليل كتبو ' ىداحإو وهم

 . ل يلهب نا دز فر ا ريقم ريهط لضز مز رىاد |تسسك

 كارو منش تاباوصرا ريخلاثارعى بت ريس ين

 ظ 29 ظ ىطصالو كعب ملك د

 ظ باكؤلاباور ا ىزدارخماو ةمامؤو مدا ىنارتمرل
 رق ا ىلا لاك - سس | 1 10100

 ..هل>-ىطمرائار هلاَومتنا بجنفي هللا

 دن ةديفرلا ل1 هةفشسيتو ا "9



 ا 184 تول ء

 مولر ةويوزو يوعياذيس ملك متلو
 ارورسرسلا لوقم تكلف بود قبر شموس درو ظ

 رس كن تاكثو اهلل قتيل رنسلا عضو هذاا

 1 رويصر رم لاوش زهر اىاذا هدرضر رب وشعب ىنادت ظ
 انفدر ظ 1 ىمل

 انتل ةرمول ادهن نا لص »و انفاوراوزغ

 اثر لوم ايان وتعترهد اقر همم ا ثأف انيفوشرر
 0 هانز انيوف انئاو ني لتطتنوا

 ابني ايلولاشاع لغزو يس انولقتنا
 هنا اكراوشم سا مالك ظ

 0 انههينداطظ:مودعيسل  ةبرافنمس او لولزعشد
 راك اطلس عكاز كورال انا سن اف

 تابوا وزو كنوقلر

 لولو # دو قردااس ابيض امرنا
 ناهي دارشر وا[ هلل ريظ ةيراووبسو هل ٍقاسو

 ون نبلغ نقدلو دلووقرص ب
 ئه 00 بلازا لربصود رق

 / ئونوم ارمهشدا وح ظ



 / عر د نفك واب الج نع

 ع 7

 '> ابق ب نما نقلا نزل ر اعدل قفهام د

 اسيلكا نوب ىناشل ارك اعلم يرانا تررغكولو
 1 الافو

 يدق ئروزاوؤدصف هزت يفراهلازم اكو .

 ىبش ىف فتدل هل ادم يعل أه امك ملاقر

 فونمملا فشق هقر قو رد

فق ماو كقدلرص 1. هن امن ميلف كوت أب
 نب 

 رهاب لعام قداص ثابه ن نعام

 تبا يوصل نم ئكأ هس ٍمورصولا قرز ننكر

 ار يلا طلو ':ملشا مل

 انماهإو 0 اير لما ايوماطب تفهر

 . انراتسا زلوم اوعفرترل وينكم عنو معلا
 بالا 0 ترا ثلا م اك رش

 ا

 ئيهازؤفو !نولمو >
 ثم انور ا ةلظان نانكرل ثاعز انيع

تون لكو يت تاثون ثائون
 ب انيع ثانولا 'م 

 لالا اوال رلا م اسوفرر س
ب ازه١اب راو يروى

 

 راسنا مرلاب مونلا و يد تلق موتل ادعو

 00 م عيار ابت
0 

ْ 1 

 0 يدع و 00 ع د ا ورع ساو عروب ع هج 8
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 لزفلا عادا انرموام وو: 0 1

 انلاوس ورجل لع افطاعلا انلم اوع تاس اى وشغل أ
 اؤط اهو ٌرقاعس تانيللا ترث العر ووسملا مترلسرملا
 افرام لالا رم ءانرللا ويك :لايزل”متاصام»
  اهاويودلاقم تارهاولا هن ايم. نيت ترمفابلا
 انش ارموردوت تالا ١يساسوارهاضب تاقؤوملا

 انداول تإنررماوا هاون ..تايفاماو اف تامئانما
 اىنااطلو اكماسم ثبدلازع بوم رسب تابلاهلا
 نيا قش اقلابست سام احلا :تاماسلا
 اند من زكا هسخي رتل . وير وف ن0 تايمبملا
 انماشم/ و ولا اب ايم ذك اقشاور وصلا ودايم الا
 اسؤولا ماقد اوم ئقيادل , ةلها ىضا متاملطللا

 ظ ار اوجو ايدايإاب) دماو قير. اهبص مام ب ْ 0000 نم اووفزالال تاوركا ابوس وسلا و تلشادلا
 : داو سلب طو) [ ثم ١ رم ريك ا ايما فرط ىف 1 21 0 7 1 ١ اترزوها مت ديم ةسرع اى اثر قلي ام توك
 ] ' ةلوناىلارظ ف مس ١ تومو الون دمار رو رررلا تيكر:

 ٍْ ىن اهرشلا واضلإو ارم . كرذ ىلا عيا تن ضاق
 ييضذاطعا ماى انلاررعار ارراص وس باقم اانر فرط 0



 يضوهرل نقار موف رستم برم | ةيداغ قرب

 - ىيعي ن/يفلادس اتاغب . ىرفيرولاوهرافإت هرسر
 يدرعدا هوا اف تافنيئ يلف هتنانكىام نطظان وكول

 ىس انهلإ يلقلل ثيللا رعتس اللإوت)او رغيوبؤلورت
 ىد امرل !ًابايانللا ل شش ان هصراعإبإ لول نام نكمام

 يروم ىسي :توروهاراذن قش ههوزو نشا مل
 ين ارزبلا بشن اللاعاوع هيئافر و لس بيا ماا |

 ىنرلفلا ف ا لاّيلربكد | همسات او :ددميطاز قو

 يكبر قيعس نيب تفللات هنسا فرد ىشب عفر |
 ايزاوإا قفل قرعلا فافلا "عم مشل نيذومعرافابا

 7 : اماؤلا فر رمل ١ ةحاصف يارب لا و

 . داو قلفالاو ىلحلا ةبزم هذان الف ىداعس ةينشت

 ' يذف ال !ؤاصى ضب مومو بفن لهشعس و نا و
 اس ءوىل د اه فوش دلو ةيراسؤك 54 ةضورو

 ىلوم_ىد اال قيصر هزات فعتسوس ابن 0
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 للسن واؤلارا ما عدافرلا مب اءاقل ىزلابما
 1 ل ج2 بل زيف دانا ى بن مدلك 0
  اكرهون تع فرم ١ تقكو هب (ص اع تون 0

 ىرعو تمرؤن كم ارتق :م .. كرون ةم ايقلاو ناك اذ
 هىتهدلا مهاد ووالي اكيسوبكولا فشلا ردك نمو
 عوينهو اب عير تاههشسو 2 نيب زه ئغ ةقوظ تعا
 | توك عمر الف بمنح الا سدا هم
 1 0 للا قف تشاو اهيموروغب ولت ٠بتدر اط
 | نيب ارد ىناو ىئبت ناام انني زيمر لاو اسمراط
 َ ئيولا ثيهو ام مايل تي ماع ةلهربحلا م للاخ
 2 ننوه قارطاوطل اهنافحا ٍةقيم اهلا كت ذلكم

 | ب ملا“ ظ
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 ”ىصاووز اع اكوبل هه ١ ىئيلغزمتعمو عرها تزام

 توزو ا ّب اص اولا عمد لانس بلعل !ماصاو ا ىص

 يشاو ًةيرطاخلاتق هاف ئردؤرطت ساولصو
 عىيضو دس واب مم اوضر | ْ 0 باس ا تنباع

 قاد اقللا عم قولا بعص لاقل ملضلا عم قاؤل ١نا
 هنوتك ثيح لانع ؛ةقوطصم انما اهل و لوزعي ام

 ع اقع تويم ةنرمولا ريكسرا ةعاببرلا هزفاؤ اهم دتو_
 ىداضم ١«هملابو ىلَق ٌةضاكر صسلا يار رود امعدلهب ت ترب
 ضخ فورهلا نيب رعشما ةرداو ىرسجو فو ىف اع تصر

 مرشدا بيعتيمو  ١تفوىروو نابفلاب
 رولا ةزيوضت اانريمجووع  ىنلت قعتناواهاننو در

 نانا نان تاكناد نفقو يعز لد
 مر رلا ىياردا اك مد لب ١ 8 اههتشف موب ءادو دلبب ىييفج

 رب محم للازرد كده ولع وسرلاو قلك ىلطَو تحلم ةركاطو

 يحل ١ هلم اهانسر ون ىفف 4 ىلاك# ١ ١ب ىن الم اول

 را مب ةديفااو دوا اتويورد مناي و ىوسا واح

 رك ىو عوني عادولا هلع اهعددإي درو نعل يداهاي

 شبل فرلاو كود مادو 0 ابرق مصر د2 ف

 ما اهاملع و فمر مصاص و غو ىف تايب :لا هذه اذ دهدرق د

4 
 ىرذ



 2 اسلط اان هتناةياقومإ نيمو جزم ايم
 بتتناك ىلطهم يا نا هكتفار 0

 بام ةءاطرابو اذشّؤلا ظ

 - رووح لا ف ىطلتلاو دوس رلإ وصول انيك
 انئاو لاما نول ىو باع هاراف كبخالإل

 اثراو ىنم ! ردد هنلاو .اهف هوني سهاد إو ْ

 اذه اب نتج  هفلظظبو قبو كابو كلاود ام
 . . اتلأن ةووملانعتسن اىتح . انس ةيؤلا و ريض سو
 انعام ةويطل ايوب بخاف ماقتل كي تءيج
 ١ ائدام انودفانا بهداوسم العزل اوف تربسد
 0 اباد هالهرل ١ تير ةمضصو .اهتاكل ككررلا بتم اب

 انف انارعس عوانيع اند توم 07 تلد ١ تيتو
 اثناه كب رهو يباع ب ىو ف ط ىيرلاب 4 ددق

 انلانما كيرف ىرال لهرسو امون لفاف
 0200 سلما هيا ىيبنزت هم يرسم اهي ا
 5 37 ,اوكشرلز اىفاديلعيراو انباع هاراوب كبف دا

 انرار ى وزن هنلار فكولور ىوسرت موران
 انام ةدرلاروب الغ ماب و ضر ىيولاىرل١ذ م
 0 0 اع هد هي يدلل



 ل واااو ١ ا سا ةطكات يس تزخل >4

 3 20 ب 6 جر 5 ايام / 26 4 3 03
* 6 1 1004 

 انياعدود رع سم ادار ىونم ظ رالف تالماخلا لم تبرد ' !
 لو نيت قت اهل ادلع بو رام اررلا 4بضماي ان ماءانراذ» بيكر ودل ىرل دوعت قمد مب م أي ١

 فاناوس 1 0-0 روفوينع قل اذ يدا
 اناكرزاجل عكس ايون !كزاهوط ىيقئاابا لس دق
 اًكلاَثلا مكين دمى يراد رس يرول) و رصويامكم

 هللايرد ابن ىلإ نيرلاز امج مسكس رلا يي مر
 0 قوارب دك ون رج اما فرو يسد يي
 ا قت ربوبب مولاو مشى الوستم م ىضورلااو
 0 ُُ مهر وج فل دعا عيسكا ٌقررلإو 10 مقرا اا اها
 00 مار ولص هدو

 ونلا عه زم تصعا اناك اببلابمس اكو اههسغ انام ١ قتعاططويلا ل 0 يرانا
 قرم كن طتو اهابستط اد اهراس وس و ماقم !وثم

 قلاوىنفاورقك ب فاظدلا لسا مولا مرد اهب ١

 قنا هناروي دق دي يصير اناا ْ

 ظ
2 



 قلع 'مئانرلا قلم ماج مليوات ناضعرلا عرف قئنيو

 قنا زمداب لك هبرهوو الجم هراوذإ هير هيلارت اما

 قيسن ار مايرلا يمول ار داب ألق ءايدلاو هلر اظنن ١١

 قضواياد/ يمشلا كتوببل  تيلجازا سرد سابنمو
 قرصو كو ١ [ئف هم نا هموم هرطان نتي

 ىلا ازصرلا اهتترهوثر دب ١ اه( بوطي تاو ا 7 ١

 قعتمو يع ربشسورسا 0 قوفم نايم ةلومشمب جا
 ظ

 تسون ىبقاونيسونثاو هلاقنؤلابرا د سرا
 ظ ملئا هضر هناث مو ا.مورلا ىللارح يشلا ١

 لاسم قهر راكبوو اف 1 1
 يوب عوييلا لع شعب ارم 0 أبسس ئيتك ابان

 لودط. دكان مدر عهرس مكروب بلك هذلا ةمز ىف
 ٍإ لوغشم حولا مولر .الظر ىظائو 0 بع

 لب يا هب تفكعس | 4قفشا اغا“
 للملا والا عمت اكوا 1 تلوم ديلا كاسم ام

 لو هعمدريدلادق القد _ ةدساكا ىو ةلراعمرو

 لضإبرلا لاش داوم امو دع 1 عالمه ابار ار تن
: 

 000 ل ماا ١ دال ؤل  تلايقس
 00 الط هرلا 0

 م

 جيس وو توجو ومو يجسجا 72-- م مد نا ا
 ب



 كرم تازلل اان اهو ناموا تنامي را
 لسانا بش ماخ 8 و درو مالا يكسب 200

 مسا ءمان قا قنات اهم"
 لوم دولا دامب هيف عكسك اف قم اورو طودنم عن دام
 ليسمع ىلا ءانيل ند هيئازر اودجرط اع وشب
 ا در و كتم هعمل م
 قّواَشم لانع هل ىحم هروب هه لرازلزايرم لهونومد تع  ىفرا عزفلالاعا فنانو
 ..- درست _مئئارر اط زرار اس0 وب نو قال لاك لدر ب يسلاهرئاها 3 وو بل دارا سلا فس ىدتورلا] نعرف اول
 ظ مدل ريو ماير دبل اموويفر ا ءايلح جاتمانجار و ىف مدار لا هل .ةيب يذلا كدا اى ليوا هلا كرات تعا ذامم اهزر اب ههلالوسر جى دمبربص
 ير فد :راووصضو لوف اراءامشلاو لوقا لير م تهرص دع مامون
 ١ دلو دح ادفعش رح ةرسيدإب اضاع
 0 ففي اهب بعت ناك ثا
 وبس نائف سمت 5 كان ع كرري ذاعم تضاب

0000100 [| 



 ا اك ا قضاوايند انلرردغا تنرا

 لب الو يوكو تامزالد ئفارئو ىضرادب اكو

 لب لست ىضولل اب ايد دلو رو ابل كسانمد و

ر انمرعب لم ماع اام يرلا تءاوهاو
 . لي ديو الك اط

وتلا ثاانليرلا دا دقو نفر شك اود يشن ١
 ردج

 لور ىطواؤ ماش ئتك ضو مه اذ قلو لازم

م لما ءامورضم ىبصد وو بسر سس يلد ١ ادعم
 كوسف

 لوكس اورضول انت رسلا مي ترنلا ةزلص عليا تاراع ١
 مكواعم ئاديررلا مدلك و

 ل ناوسل ل ايا اب ىولطت 20000 ظ

 سهم هيشسرلاو

 انا داكن 0 1 تبرر شع اي(
0 

 0 ظ الا ةيدب لا اناششم تنكس(

ياب يلذعر ضتاساك قس امل
 ضن رم ايلاو ا

 ماهر اغا ا( يم اعل تع عدد ظ
 تكارث

 وعلم يي قو ا_تسبلا لا . اثر ابيراهفتعاواعر اا
 سي له وس بتمص را اهوثزلقي عار ا

 مع 00 ايدل فان ضربللب ولك

 صرحاو ةبرما ودا ]درب عكست ا 7
 > مزمل حسي ىعبا رام علو . فانتا نا كرت

 جوج عرج معو ود ووو ل 2 عنيف

3 1 

000 
1 



 1 1 ءفعر دواد قظنر اسوي ةوصو نم له اهو

 ظ 1 + نرسو بيوس دارهاو ىضوي ةشضرو دوب ارض
 م دنع ةراصعى كت ةبضغ تع ١نبب ترهوانقرشتالد
 دما انتم اءارخ نوكي انه ش روكا تبضض تاتف
 متم روزلاد ات لااب ككتردف نبا ذوزيلام لهو تاق
 هانز ائكو تنكدرتو رده ار عاشر ال ينور
 مدا 00 يال

 ا ل ظ ان تر ئن ١اس امن دو

 قت رتل  ثافف اهاجس ...اهاز أر نوت تلت ئانو 0 0 هذ فلا يشي ”هبابع يكب اه اكبم ولف
 مالا ةئاط فلطزلا يقر اثحلا ةمكص تانيا ميل انع رق اماه رون ىذرده 10 لوم الا اهنادلا
 0 تورس الا د ١اسرلاولع هيتس
 ظ ( د راهن يووم تار ىضل 0اشو) اتا ذو دبانص
 0 ودام كا هوت ىدنر 1 متجبئرفطنا اههولتقت دل
 ظ رف كيوان دلو مراص تلم ١اوبسغالد
 ٠ ملاعق ةنبول قوشل او كوبل اتق اهدورص ليقف ١اهلاولوتد
 رع علفلا ههول ارثعامت هتسرر / زل اب اتت ارق

 ايتملاا دوو اهزنيعب دعم َى " ريزع دادترب ل ماه خيل

 هيا



 ظ اقر ايرخ انرطو

 ] لسبب اهرعتمل اد ىنم قيخت مما قيعلا تيبلا ايوكلاس

 وظود ١٠و ثاكرقد . هتوه طبون ال 0
 يفعلوا فا قى عدت إب

 اميويوقاسلااهقشمو اكدوت 0 ةاطتو

 احاول فا ةضنك رانإو وتكرم
0 ةسكسك ير بد فرو م بسبف ابر

 

 وما قيما تباايارينن ظ 1

 مردرو ىيطولا تيب انتم ىف وو ىهانلا ةيخضرلول هللاوز
 . 0 دك ث اد ل راخز و اهرغ تظفعو اعل ابتلنق

 ا ا!نفيومصو ا

 بى ثوعاورو يو مى ولع هود سم ضد او

 9 اعىنراي اعبر رغ)ارورد كيوتو
 375 نون ثرارحلا و لابللا نوم ا انوا ارنا

 2م و اهينع وقول الذ امير ورلا بد أضاع
 00000 مما وقعت اذادلصرالف

 ْ ١

 00 مرسل "نائم )اران لزاىو ولسا باوثا تضو

 مخك ميزوج)ا ابا ..اهبزجا ةفدمت تالاسد
 اويزعلا تلا كس جا انونتيطافبن ا

 ٠ ظ 0001 واو ا لهامو



 لايزال زم ما ورا نيذلا ىنيعلا الا

 مزز (1 علا ىجن ىنيعل اك اوس ا سن د ملن
 ئ ديلا م وم للاب 00 ىواش ا ب 1 نبا قت مدلاو حر داجاو لرخ اش و ىاول ركفم ملأ وو

 02 مالا وابا اط

 هه عرسغ باير اع دود لام فاقسإو ع فولي ظ نؤبإ 1 نر كلرشيو 0 داض مطقن ل هس 2
 نيرينلا نيب عرج اذ دبهشم اكوا دف هيلا اعلي اذ | 3 ١

 ئيراوم هلم ما لا ىسوبح تفع ]عيل قب ءاضام 1
 ئبدرملا امنا بسه اف اك ايادلا بش هايعلا
 ظ وي نع ةانكى ب 92 تن انس 4ييبش !ننومشسو 0 نكاد قرو نم هب امل اإل هيف قرب الام انقلط /اي ْ ظ عيريلا لولقم قزر اد انو هين ئؤنوينا"لجر ظ 1 ئييداكطااب ابطتن يصل ءاَب هضاه ثون انف ظ نمت درو او( ىلا 2 هبي نم نيزؤلا زيسوس ظحرلا

 هييقرتك و ١4 مود ىّس اوض تراطو اههن ماهر اوفم اذا | ض 0 هما نك داناظؤش هيضانتوبمر ظ
 نبك كب تاقسا زو ئضي اًصّسراص ساكو دبل تبجت

5515000600 
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 نيتيفاو لو لشب فراضتلا دانعا فرن نحو

 ضنك! ابىوبلاو علفو دان عكر نيانعإر رهو

 , نيصاخلا 38 تارا - اًماتراهزرلا بتئاصرمو

 تياجالا رايز ارز اك اقر قيفك م نهايملا اك دروب

 نما فراق انم تشد 1 كازالا ااثدممح ىو *

 ثيد تضوبها ئحرلو لال عملا ره ذم ان امو

 ا يملي شح! ئاوبلق امار |

 نيقفاخلا تالتذمم 26 ىررصو ىلق هبه كلَع

 بسم يربص 0 دءإص هلع ّئودد عمر وغاو

 ثمعع داقلت منش نم ىِلفوِلُس ثامإر ارامزر'ا

 وابو ىرهن١ م ئد ردوسر ىوك علا ةىدش ايلا

 ١ ترسلملا ندو'يفلالا قريس عاباصلإشش انو

 . هاهم اج ى وشن انام وو اهسنامو نيم ابي لبصو

 ازعل الا كيفلاسمعود اخ نمره علقو
 ىدص تلعو لتقف ثنو طن ثونقم ثار عى س

 ىيدب هقن د ماعئودو دور وكفما ديف
 فئرنص يوم اضزيم دك قيس فكك برو تصو

 ىنخضاعاهو لام دامو ل 0 ترض ىو

 نير رولااكةفلاانكو 3دوب نيشلا بشن ازرصو



 نير اسي سَ مْر «مراص رعب تازب ل ا

 نير تملا نوير دب نيومل يىسيراف كئي)ررقو تلد

 لمد بارسب ىئرعطا قوأ ةروذ لابجوتيلد مث
 تملا كعا عنا ام رص ريوق تلقردش»
 نكن هوما تانمقن ًالومانلا زك يود كتع

 تع هور اذ لبقوانل ترف اشسدقرلو
 ئيشبتر زلهلاو تدعم قم كليف ةوه ١ تيواطد
 ير زوم اؤعلا اب هلع ١نترائئئاررف داارن

 نيرمضعاغاهبرشن مر ادعس ادا اني
 قي د رداد عّولطرفد يريغرر سهو فرحا ١
 00 تو ىنتلطم قل ا
 ْ : تهيج نال 7 كأس يزعم
 ْ ظ ظ اولا هقباسي بسن رد قوم ااا

 ظ نيلاحلارما تراثنا ةطع ىنانلإؤكتلعص تلقر
 ىنبصاص لو تيب اهم ىك تار ر بقى انلازكو
 ١ نابع نيل كا ىدحة ارغيرلا عمل ١ يداعب

 ا ظ فئتورلا ع دف ان هن و وس ق وب ىئوعناط ااظر

 ظ ظ نر هابل لم طار. ل يول و انج قفار
 عوكرف ئيرلمذا ثان يف روزا تكس

 , نزلي ا يي 8:98 كيش سل 19
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 : دعم احلا ىضز وجر او 01 ٠

سأر رع اهيصقاو كرطم طوعا وخل عش اس
 وام ” ضيع و

 اهيرثلا ىقابرو عرار ا نوريج | يو عساو

 ىدرفصرلااب هتلم ان از دديلم ضب لظولا سلف

 نيل انها رابتر راهو 0 ان ث انطق

 ىوشب قازك ئيزل دبو ىنصاروْرلا اب كيف ىهفنت

 قلك كم نزلا تئار ثترل و اورج اد,عئشيعامرز

زل مهلا مر ىللحلا يدل فص يعشن مرا اور او
 ميس رق 

 8 ددرر بطو هني مدوصو مدوروب اًبِهرو عسر ادزو

 2 ى سوو مهبل قسن او هيض تلو عطنم محو

 اكسو تعب تان نااوتانرلا كن اي

 كوكو ,بوبطادنع قايلل ١١ هس راعلا نع جزا | وي

 هديصم بهو رمان تابثو كراغو «رافز''ز هام

اني قاجش ير ايطولا بواب )َ
 هدوكيطأومو ميصم ث 

 هيرب ] بون اكو :تزهاإ امزعنررولا يسكر ف نضفش او

م لضَوو سيثكارعد اهل اوان
 ةدوع تباتمو مييطشا را

 هدوص ةاس هب ىَت كلم هن_ئاك نيضقلا دلعإو درولاو

 هريش و توري يْمولا كوف ل ًاّدل طمس جاشنا ضنا,

 هدورضو عإ/ بيبا روح هش امو وسايك ظ

 ل ظ

 حمس يحسم يس 2 ل

 ا يي ا يي
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 ه دومْعو ءوصفب اًعوس  :«هروس روظذاوا ينو

 هدر ل وطرعب هش نط ر# الونجلا مصرا ظن او

 © دور طو لاكش اه نيودل دامو ضرلاويغلا يرئاسو |

 رو نامرلا سرعف ضردلاو  هئام ملا وت يسار

 هدهرح ىللل أمس سوس ى ىرزاو ور قش اابرل ىقْحْف درب

 *3ىيثر هواوص )و سج او تل تراس

 دمج ى ىيل اوكي داماو مايرفو اف اوف ميل ار

 ه دبرمو لطم نيب ىتيعلا اف اب تالا ىضورملار هب ا

 صوم الا قع فشرااف ١ لقا يفور بوو تود
 هيو هدودشب منطاد هققلْطْوعاب يف ير نم 7

 هدوم ءاؤصو كصفتلانغ لواَساذ | كتمىرالاق اص

 "دوو زذلا تن قا ةي اعمار ١ ١م تفلبأذاو

 هروب ىصوتكا اكد رش اهاسيارت انا مارعا ثا
 ١ تحت :!42:970: |

1 

ا فدرحلا ءابررل الا في دامملا تايب ١ هزوهو -
 ْ ا ل كعبل لودل

 1 7 سبي مللاو مست اه ويصل اق ىص ل١

 أ فيس هيلا مسلوق زف (سبجلاف بجاحماو

 ١ ظ بسللرو امَصْع سوط م دوريط اوع درولاد

 ا بيضرويعم مس ىب م يافا ل هلئار
 ١ كب ماماز ىناثلا فودرلا زو نرظز عملا

 ا 3



 ظ د ٠ ١

 00 ١ بسم ىلع هاني رماهسار ىرفا

 | أوت تيب نو قلن(
 أ 7 و تكاد وسوريا لالا اب تمعسما

 بير تمولو 2. هريساردوك وْ تعادل
 ] شدا انا نود ا 1 نشافناو

 بيطر ىهكاب + كس زهق كاراذ ا ئمصفلا

 بيش تاءاه ارا نضر ذا يما
 | ابسروم مىملدم السجل اراذا هداعبب فاي

 | ابيكمدرلار الغ هاملت ويل !ملعفتام
 ١) ْ عب سلما فودرملا زضلاضر او

 | يتم تناك أبلرلا ىف ام لاب زان
 ل اردو لامئولتاوق قاع
 0 د كيبسإ 0 - اهط ااا ةنس هزه
 بسبم قلاب ابملواايرصولا مسيل

 ظ وس اا نودرل ازهادياو

 #0 لاصرت لق ةقاورو كو
 | ابيع ىفاد لاجيت ايا ةنبز لولا
 0 ينص ىض لويو ومد تداثلاو

 !) 2 صن ولام 2 :لطراقو كغ هدب ماد
 ٌقودرط



 يتلا ضر ؛ابدرل ا ىضعلالا س داسلا فود ا
 دا رب شال قدر 'م قيضرد ارز بشل ١
 رم درو ممم دو ميقا ةنج او
 نو هتروصوع دا وصول
 ريس نالزب تس ني دباو ١ ثاكام

 ظ 7 انا تردرئارزظاشم 2
 ل لل نارا اع ا لهب تعصا
 راسنا بهلاو تقاس او اوكسبب تحب ام
 اغيب اًهفر ن | ةوررد تؤم ماي

 لش رخعسرلا» 22 ضاوي: موفر قو كوصسب
 (ىم الا ىودرملا رفاقي او

 نيرو موضعا نييك وب كابر
 ا وي طا ركا نيك بلك كك تبعا قع
 فق يطنربصرل مولكنم ناو اذا تحبط ب ىلثم دورت را

 مس ١تمل ١ فود ىلا انو ايار
 مك اطعبيرلاو ديك ابار دكه لئاقرا

 ككل تح ريرنو غن كاك اون ١ ابر يخل اد
 مئاديب كار يتب كنعو اثم ىنرك نك



 يا
 نكارذ ةدرلاو ١ رس ]اًمكو دامزم او عئاطلا

 شا 1 ندر از هاهم
 لمد ىخ د ' ةتمضرت داترف كرت

 ' الا للا 2 قواؤاطاققشافاو
 ليغ وسلا وفا سلف يماعو كاني
 ليلز اره 22 قياما اضرب قطا

 ستساي رالا فول ازع ان او
 لب عيضؤل اا لوقز لو شم تير اوف ١

 لاين مولا اب مر ىعش امو هر نش ١اس

 ٌيرطلات افلح ىويامر هرائع ط غو
 لظطعر كذ ( وا مس !ام

 را 0 هال يش 0
 كوس وج فاّملا ةسيئ اوس كرا

 ادرالال - فاشل ارم هاوع
 لولم تناوا قايد »و ملزبع تنإرش
 لوما ئاساح د 0 ى ايي]ءاناهللاو تلق

 ظ سعف اذلا ىودرلا زها ظن او
 2 ىامحا 8 ىاضلا فر قازعلا ف تك“ :

 ظ ىلبسك ما ىلبلا انفو 3

 ى



 ىلع ا ىليصو مرر ١و موي'ر ظ

 وللعا انوا ىلقيقلا اب تدرك تعش ١

 سم ايلا فود ارزقنا

 موي فربرص ايت ىؤ فدع
 مد ايقنار 1 أم ارهدروف ب
 موسما تزيؤاي رك و تعام

 قصار ادد م كلبعام
 سيو اثفو زل ارق اعباقا 5

 مم احر مبا انرفرد الزهار كاره
 مرلوب و دم انيرملا وابي داو ما

 0 اًضرا كن وصرت للا
 سمعرادفق ١ث وص هوص او لز ادن ظ

 سس داما فد ع ظ
 ( امر باي تونا ةأاسص ذاع هييلشس» ١
 رايق ىساشلاو دررشناو تيطت اذا ىوكلار 5

 ماصز لول تنصب قالا ١ ىريب سم ١

 م اص لصلاو تلتف بند ' ىو اب تكّيسي غن

 ناك ا فوبرط اه اطياد

 |ىس كيو  قاطوافسب ارفف '



 و١7

 |ىسزهلااب ْ ٌقاّسصلا دعا, اوطم

 ار باو اوس اون
 أمر "1 فاوُسرلا َدْمد فوق

 سمع ىاذملا نوول از هاا ,

 هيما ( قدم عوشاف رف كوفر
 1 ليي ام : امرا دنرهو هاضر عبت امل

 0- ظ ض الرق إو كريفد تاك ثا

 ه) برلاو اوكي هلذإىبسضو ا ١ هدباسا

 ضع وس اتلا ىو درط الهامي او 2-0

 اب لصلا ا كوالا ىف قيمعر ال
 رن اعشلا ركاسلا ىف داساي مكس
 م ملارر كدرولا نإ ايلا ىساتفدلاود
 مصر هس عملو انؤمو رق بابل اب براي

 مو تأ ل ان بلو ظ اياؤزماو بنل انلرطعا
 تال روكا يم ١ يىلااضلا

 الرومراصوراطم اقع يل ع كولس تيار اذ
 الووطم ناي رع ا ماطور اب تلف د

 ملاطر_دوكز لا بل للا اذهل
 ظ ظ . نورعؤت ام تابريهد ابريق 2 ماعد ءانيعلوقن

 ىدرذ



 1 اولا رك فلط رك سال درو
 هلا اىاشلاو احا

 ظ نى مايانني ردم او دس. ىدعازو كد و ضوردنع
 نصو هللا ةفبصارز9لات ١201م تلقو هاف املا

 مارهر مان ئ ١ نب مل امج عمار
 فرد ليف تب عب ارام وب( ياطعون ابانربمصرم
 طر ثلا زج ويضر تلا هليل. نتاكو ىف روهْذسلا علك
 ةعلرفلا رمد 2

 ل شابا لت نعت و

 9 اور ىب اومشارلا
 اورابرم ومد "فن ررحرا 2 ارراشرق كرولا مب صد رسباب
 راصرلا رمت لف بازدق ٠ هتعوطومو قوس ةلشس م

 مااريد لما يرئ| فص يه
 داربو هدا ل اصر ع 0-0 صنم اثدووضا

 ا ره املا نفاق هيلع -يوتلم ١ درز زها هع هرازع بددق
 )ل را كرر روك ل اوااظيا

 ظ سن ارك نعي يرول هع رن وؤه سرس 2200
 كلا وشناوءاسنا تيرتسفا  .هزفإرا زول قسرم تيوان



 ها لراطا عيرل فص وكلاب ١ - ظ
 ئراوذلا ىتانلابمد لصور اولا ىصس رن وز اكاب

 عىمازتؤلابكمرلم عضااو 5 000 ظ
 مهلارضر روك ل ١ لا ايل

 لم روموشب ازاو تهت اوم رولا ئصإ تمام ظن اب
 ى رم ناضرلا يلضولا د معشز و كناما تباع

 لور هأىحل- مولا ضل
 د ريس لاجل عاقب... لها نبع ةعمد نا
 اكوام ذاضرل ايهاب راواونانا ىنعقما

 رار علل ١١ذس عير م
 ويف ل :طورل ل دسبسل | قي قفشعب ل دام ىززلزك
 هيف ىنش ل زغلاوف هس رن الر لوقا

 كتير ملابشر ىزا ين ضو
 مل انيس دا. نواح ىسوب أي
 ؟تسيلع هللا كا هن انا قو اسمر ام اذ ١ غرب دل

 ظ نعوم رود اشم ١مامرلا
 لل ارتونل و بوم قمرا رجب فلا يلف نيد
 ريررنانرلا نلف واح تعبتي قرا هاطازسولد

 7-0 اعلا

 طال
 ةسهست



 ا د 5

 دو يال بشلا عمم لقوا م ىقاشعلا تناك نا

 كابالا وم تزن تنك ىلا, ماولت ايزل انا اذ

 زكام درر نهار قط رع جامل ١

 0. +١ موو ضترزابروتانا ضيم وبالازاوما تالا
 3 1 يزد رزيذ مغرم اون تدلع الب افون م تنل

 نا 1 مداصر روتزولاِفل ا

 + + يووم تشاو. اهلا فاؤراقيلإبل
 ان ١" رول ربت فن انور اميلاديامصرون ابر داي

 ْ 3 5 يدردلا صر واخاف شل الا

 1 كيكو لاو ظن لاح ا راع مش اراك دلع ىيصر ا

 00 هيف نيته يزلا ىكلا منول الطن ا تيب دان

 مدل امر ناز عنب ١ نيل ارامل -

 11 اذار تجمل رسول اذا يح اللا لوس عدرب
 اوبتي بصر اناا مير فرص يس تمد اذا

 5 ادركاب ىك

 3 مهاسسو جور ضر يدوس ىئاشلا كلك مد
 5 وعر يقتلث كرم ىرشه ٌةوبرع داس ايوكنبو ىيب

 3 ةوسصر ىلالعو اثر ولن ىتلزب دامس اي عكر مب متر
 0 رب رب مازولا و ىهقنير صل ار .درقمو قلمك وفل مد

 ل وورد اشولاو علئاصو دولت نمو ءاهس اي كارا كرتا



 امد
 يب رللا اماانرامسادى لقب 5

 دومليف عودا اب يذل | انا اه وتاج /اسولا اند وحن ىوع

 دوعن راصولا ترينول كرا ٠ اوحلاورءاسلارفوتمول اذ

 قاس عوملاو اق توما تجار" ارو َءاص ى وم

 متاللطس ىنوت مل امر بيلا نإ ئرلاص ان لاق امو ..

 ادن اها يرتارع تلقر ىنتر وتو ابيع اناكام
 أ درع رلا_ىعتس 3 ناراس ىف كس الا دامت

 0-00 ل رابه امو و ملمع ن اىليس از

 اقرا يو ىام لام ابهس اضاريطلا ومع

 هنعنعو 2 مدلا رضر ىحونتلا غل ١مرلك مد

 ا 0, ونجل دلو ليلا اهو مو عوصلل وان يهلاهدانم .

 ١ عوسؤتلش نيباهرا هادو مسي فلا ناك

 د تاوسنو كلا #47 انيضورلا انلا ثعبرتو

 ف يزاتما ع اعنا [ىكن!ىلاوع انتنخر 9

 حام ترو ملم برك. مرو مزلاو تفهار عاف 3
 كور لك هار مالا يرطف ايم مزاواءولج ا اهقدلا
 ود موق هله ةريقم . تانروا تعدوا اًسادم
 ظ | تاناضز/وعدو ارابمج ولم اههتساكذ فو
 ا ا انتم تاو



5 ٠ 

١-5 0 / 
 م 3 ١

 ريما رب خولان اياه ف اانرنع هلت داق
 رجلا وقف تلا اولقيبود تاير 0 اهسب قّسو
 , ماتت م يلع لكاوفص ينل ١ رم ىف :ثوبعجل (زالك 2
 أومشم ززعلا العا ل نوع اىق ضال مق ةردص ىلإ

 - اطوتلردجا ل سمار لسعر طع اًماقم ميق ١
 دولت هروب مارون ان درزرماوبرملاو ىرعلاولا
 1ْ لما يرو اشام غازامو وف اركأ تانولا مدار
 ارش تايكل اابوكم هللا انا نال وسل ايس ايارشلا هانا

 ظ ١ 3 ةشلي فداناعورش انثي و كاما مكانددلا
 ١ ئ نيد | هاه زم كل 1 وكر سرا اشرلا ىف ككانللا

 ظ ارتحت 5 : كارم 0 7 م
 دا يرسل "برش معلم شملت. مهد م ئرللا ىضوخأ كلل دعا

 ا ءارطن مالا و بكه ضرموو رى حرم صب مكاردطا

5 

1 

 ا اشي دام مرح يككإ شع .ماشنب هللا انثا طورمم
 1 هي ,ابنم شل اب عيصربم ب ابموز وتب ىاكم تيدا
 ١ ا ”ارربو بارنولا مللاونرب 3 م زم سو رار هر ثم ١

 ١ ظ م خلا انن امام اعل !ربودف -انفيجللارعاوعد !افرلا

 ظ ظ ظ ا رصت فلا ذاولخ اصاب + ري ولعل نا مثدسدعا
 0 7 ارزورتعو وعرب درع الرواس اصا

 "اطل زو صر مل امىلا قت ىنص دانون اوال ١



 اقول لو دوقغم قوم ارلذ انلوقع ,ّتماطوص دانعلا
 ا بونرلا تاون ولعل ٠ رداص هالك مدملا تبا ظ

 هر ويمسلل قءايلز امد قلزي دف تلقت رانا

 ازارا نارا كرت الامن اا ىيال ىو عءاص قرضا دعا

 الط ل فاهويكحلاف تفس ماش كام م نمكى اذا
 ظ هنموعو و هللا ممنب_كر ]ىف ىلإ مزلك :دو

 ادرس اىللا للتنفس ىأر امبوفل دلل تسل ازغ

 اروس نود ا .:ابوسمب  هقى)تنرافول ارنا وص
 الرسم ملم كاب لع ووفت هبي ىصوار ام اح اردو

 اصلا طناركُشي امرت اماذا | راكرمرولل ١ سر ىراوف

 ابازانازفلاو ورلد مق اني يفقلا راف راو
 رفرف هايج ند ابل !نداك 4 رع لر اد تلا قيسر

 'درغ "ناو نورا ءاهج تلف. مثيرم ىف ايهرونشت
 اري ايش اقرزلا لس ىلطنت ةارر وج يامرزع ومد نعد

 ادب اى ماعلا ديجإراعؤف قده فخاد تماذ
 ادّتعا د رتغإرق ارق اهارتتل ةيئرساو ظل ادص
 'اةوفنام مهدإو كرد رف مم ادق اوبال

 0 ا ارو ولا عيلدبع خيام موف 0

 ١١) ادهن يمارس تر طاش اينو ينتو طال د“
 ا فرع



 مَ

 أرف ئنالا نود ل تورْع واي قرت فيدو مو ليو تددع

 اهدار ردض داي تنكدت دل دولا غرل و داوقلا تدط
 ؛رواىلا تدمر رو بيرلو. ا تلبو بنذرلب قرع تنل
 و ر رد طن تم دام ئح تسير ملا تسنوئيص ا
 0 تمام عنملا ضرر مو

 ادذغلوقتام ورك ع وبلا تلظ هلال :إدرضل] داعاي
 ادرعن ١ تانعريبجر وج لك الف ميلا لس بنار ابا
 - ةمطدهاب ازا هام ماب فرح م ديرو م١ ةلدا
 ه3 لع ومو هللا همر ل اريقلا تلا مزلل بو
 موكا ميارتب يذلا اناو لكرغي ماوس لج كغ
 عكربشا١ ب ا ماكان صئيولغ دورا وم |
 عارم رلام تيب يع داض ىنن دليلا تلزب دلو

 ركاب دارا اقل ىلام وص انوياص تفرق كامارو ١ نإ رو لجرشلاو مكي وئاشم تا اب كيم ظ
 هللبسل تب اذ كن اندودصد كتل ةوررلل
 ّ 2 تكىضو .. رق 6 تيكراو
 مرا رش و وااطرم ': رد ذارر اوم اردو
 ناو لا ىتباولاتوقاي 1 توهز بت انوع
 عراق كنان : اا

 : ٠س. .هنع لا ال هالات .....ة دمر. ذي سال



 "نا

 ايلا ش

 ا
 كك ظ 3 ارىن عانلا مزلكمو- بس لل اه ر

8 4 
 رع سواملاو 0 اهو ىيلرش

 ميكر و لفرلا تلاجرب ال ا .
 مم ا ربك

ٍ 
 را

 مك يبدع تنغاف كل 00
 نكد رر 1 كم ىف اوك نعش 1 كلنا اال للام

 دص بتم ات 3
 1 ئ يكواظو مصون اكول. ىلو ىو كرولا اقره ٠م ٠ فر ءلئع ا 7 010 :و ىف !رففلاود ١ عيشل ! مالك د د مت هللا مر كفل واى ا 00 5 2 يي

 لك !ابط انعا يت ,
 لكلا ئيعرلار 3 0 ا ايصرفو ملعامو

 1 مر يدرم يريم : 01 24 2 : 1 يويفم ىإ و رز ١ ه1 35 0 لا 0 هكون ىلع مربع ليف للاب و اصرل تعم امير ىو < ييسر لولا اد ىدد د رع للبلا ضيفوها قيرفلا ان راو ياو كارم ىلتتي نجلا مري لاصولا نا اثب ىسرلاو تفك ى فتش يلم مازحا اننكا يمت تاق ديو انفي ىدت تدق ١ - اللب كاز وفن نهال هولا لع ا وسعوسب ذدلا ىف: لفصم ىلا راع
 1 ظ 0 دلص رو ملابام



 عوهستر مرا ( ىنكرانل اجا موق
 مسدرلا ايان صر هن تلون وخد تققسو
 عنق إ لمد هلعدراو ركام ]لس ببرطا ماض

 رضوا وسو هراع روب ع ظافح ثبح الاف ا"
 روم دوم يذوب لا ضالالا بون اكول هول كصانضلإ ف
 مررلا عود راي يئرس «ضوونرشو ' تكواشتو
 2 ممل او عضو عمن "ويم لت اقشر م هلل
 اوامو يرون ر انهو لع راب يو/مقر
 ا هرؤ اماكن اهدا ت افئنطصلاب هل

 6 ءاكتسا ثيح يضخ او صطوت
 دادرقاي ىسن اطيز مبانفم ايد افاد
 ب عورش ديالو :راوفه وو
0 00 

 ظ 0 وم 0 وصخ تع



 ممول 'رلا لوزن عا دول ادنع نلوم ىضر اوما ك
 ,ةايرابمابس ةفافره . ىهظاب نجورعف ا هتفاي
 علت بو معسمس ام 00

 0١ رن موو الا ب افنان ممبسن
 اونزعز وص كرد داو طلاع 0

 عمضرل 'اصرنع ياصو اصول يملا رون تليشاب
 ظ وليد ١١م ان نمو هبسياوث كره ١ مر انج مدل اوكس ا

 0 0 اًدئاوتر جو قلن دل ولا
 ظ فدك لل هنا ام لمتستر هرسو
 0 لطم لاذ نيني ىف

 ١ ١ 00 و كه ضؤر

 00 اناا رهام نونا
 لادم مام نو انونرا نك ف اسبلب بل
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 ى”نندوسرطا زر ]كا دو قرلاو كنسررلا وزتشسو
 , ٠ 5 .6 ١

 جدو كيلي تديشخ و لجو كثع ء ىتخحا ناكاشر

 ىديفىظاويغوح  هتافصازفلا ناد بس
 . كيبالهنورقريطتاذإو . ةرافنو هلئاوةيبجال



 براكلاوقسافلا ةبص ص نس  عارزحاو د سائل ا اهيبااي

 اناا" دوبل 00 بيبي كا م ل ثا ننس” ا. شل بكاس حربا" عا ل ا

 بجاولاو ةنسلا ةعازج 2 قتالازحا :ىدماومزتلاو

 بتاك ىديريبرفك نكي بحاصةبحاصف

 ظ بذالا ةبويصلا دفعات هب هيفءاشدقاعبتلي

 نهاولا قلك لوس ام طصسا نكدرعس نبا ىدر

 ظ باص! بحاصلا اورثبعاو  (ىئياوساب ضرالا اهرتععا

 ْ ةحرزرس لع هلو
ْ 

 1 لصلاؤكبايزلان كف ل سلكلاك نع عدو بقا

 ّْ لسوهبلطتسكاه ىلا ضتثدطتاز

 لسالا فطف [صنناب ٠ لاب اق كن ابعاد



 ١" لصاراارزبلا» هلم جويسمط
 ٌ لمست الدو [رالارهط ال تلتسّلزنقدو

 ىلاعت هللا جن هلو ظ

 ظ انريعزالاوئسلاذهدصيو .نرييغن ايل ايوا نلبيلح

 ىزطراء اربح طرف نم تيؤرإلو  قباربم للا تتاءادد توما

 ٠ عيا تبا
 بكسنيع اق بعلا لوو هقراملبت لدبيؤلابذايو

 بهن نإ ايواوربي حزم اب وهنيقشاعلادو كلدإثف



 رقنوئؤسوي موس فئاولذباط هخزاصواصمُو ا يعسولو

 ديالاعبلقلاعطقلابنزخال  هنسجنيارولكيزماولو

 ندالنل املا هاو ع

 انعريربص|ةيككيضو . انواقن ةهركن اكتم جرنس

 انسالووتدولا طقإعجد ليدي وه نهزهايو
 ليك 0006 : وخآلافورعمو نيل مالكم

 فوطم كباب ف طوادب ا فوقوارزضلا لكلعءدسج
 نولجاواؤصلا مد هئهسب  ىككضروا اوكا ل حبلقلاو

 فوعدياتيالنإإ ضفلاو ىتلاحبركت فيت تفكبأو
 ف وفلل صنع ب لقلاو قى داساي مكباوبا وسواد



 . ” فيما شق رباب فدع دعوا

 نوخو هدو اجي ابا نع مكلاربعاودلخ نإ اش اح

 ماركملتنلاهازمؤم لهي يللامانادزعال

 5 م( جيل هقاراجويولا موب هىارد ةاركلاجو ا مدنه

 ا نعل اصلا

 4ت اقيمو يلارعشو هش ياو هللاب توسكا

 هد اراقيربتلابررح نابيرجعيريملا تا 2 ظ

ْ 

 ظ
ُ 

 ٠

 | 0 رك وجوزاعتهللا ىكلعماوالا ىريس

 ْ مخلمينالا باكترا زاك شم هلتث اهوا تيب اعف اسأي

 ١ © ىماعلاكننولائرشرراف 2 ىظحئسعب/ واق اَش
 ” دل
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 ١ ىصاحلىرهيباله للا رونو ٠ رون لعلا ناب ىربحات

 ١ ىثتكا تسلا هرم و خب ىفو رز يمزق ارما ب وهسم

 000١ ىتتباورساف ان ناو يتقن دّوشلا ناذديببالك

 قيصتلاوأسشنلاقرزاباش رهشادسي]كفيبلعتو
 ٍ اي و : : فوثن :

 ْ لسفلاساف هعبراعم انك باصو ناش او ءانجو

 ١ ظ ْ ' صدا ةرتع اسست عاب اظاففر دو جاهيعتبغنا
 ْ خلاب لبي راموركتا ِكندو | شلاوفلكون نجلا ةكال
 ٍ وال ةرعاو ساقناعم اريدو ديرف سما ند اكيط

 أ

 ٌْ هريبع



 للاهل يئاوشفتساو نيونانع اذ اغتيل لا هالت بكي

 زانت ثيبلا ل وحنوؤوطي  غاك, اظلا لوحبومولعي

 باؤعزاهزلا ءابباةرذصف نضام لا انه بهذيمط

 بادكنابزلاؤتيرضريخو . هب ناصتعناجناكيك

 هبحلصل]بقف ( ىلإ برم زرع

 كاشكرشو لاه باو نعال, ايندلإ فر يس افلا نا
 لكذاةكلادوارلا اك يما 40م ندافىرهلا ترش 0 : ا لل و

 1 ظ
 هتابجإوط اههك سوك ع ةعاسمعتلا)ذقنب نم

 4تافولجيراهيلعربل هبابكقو يوت اهئان نيو
 5 ىق
 نة



 هس جح يع رتل وس فر. 8-2 "يب وهن كك لاني وا 8 59 820 ىلا سس وللا

 هن نيوشتز 8 30 ةيدومح ا ىلا ةييمس دو ى.تاا>"ىنو ب0 3 »
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 :

 هع - 89 ,
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 هتاذلرا نعالا نكت نمو  َقنلاو الابر تادجسن أك

 اليو يات ماقلاعدغ  اهلهاوريبلاةبفتاذاو ٠

 اليل ةزوزعلا عين ةدليك .. مزالافح كبلعماقلارسي

 ريسا قت لهاج نكتالو ريب انكي عطتنا اميعن

 اريههلكلاهصاورت  مىيلكالعس كح ناع

 دجطاهبف ةمودلا تا _ياساباؤةيلبلاسب
 بواكات رعد ا مجيوبتلا نا هرلاو تادوقى ذي ا مجتجلا_دإ

 بسكلد نيدلاز يجر بيانا هييذتب ابابرابارسب



 (_ لات هدن اص هل ىدزولا نب اك
 نايدالا اعواملاهش عبو نر ريتنلا ىداهل ابا

 وريف ش ضان يلا ١ ةيهازراتمالسالا ع تن
 ونهنع و عهضعمل

9 0 
 اعف اتاي سحا ناك يو 0- )

 اهسوان اوي داؤفلتلا السشوار ىناؤبسغ

 , ىساقمويلاامإ بليا ىلعب امة هدا هلك



 جاقر عند نع ىادكش تك

 لجا مرجان <اَعنسو
 هننضصودادولا كا ذهل روف
 اربصلاوبهارك ايل لس
 يشمل لوسع انم تنام

 مادو غلس غاوببخ

 قكزلا ناي ! انعميتيل 6

 يلهجيماوهؤورزعوب

 مدن وها مك نم انقاذ

 تهسمييجسلسااس# يللا 0 ص بت دج "5 ن3: ازا ةةيضضسسن> س زظاأ ةديراس ا ١١02
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 قنا للان قاتيشا دلاد
 رض ناوأ سلا ظربصلا نع
 قدح أر اره وةرتشاو

 قضوا الا كوحامت
 فس للاب ردرس تضاف

 خح رع »دزياوكرز ناو

 قييربلا ب هور هع مقم

 ىتبحار اصو سول فش

 قوكشبب و عدهللاماةلقن
 ميريل ل ا
 ىدةإها ىوشحو نسسز

! 

١ 
( 
 ظ



 (كاراالو تيدا ناوشخاو  كاوسوي يقابل و تتك

 كاري قحاقوشتراطل حارب داؤفلاناكيلت

 اوما نززحالاز مهلادباكا كت قرخرعب غالعبوللا

 (قلاقاؤلا صب راو هئطلب انياب مرر نماوجم | ظ

0000000 

 لبااويتولاو يتلمقزلا لهلافةللا لن يتا 0
 ظ لحيتئاسالا قلخزكيو (:ىبننيقزلان اكل انربصولت

 + عرب سرقدلو

 ىرلب ا رلبنمشولبد . هيض اينرلا  قزرلارلاطاي

 ىدكيفدركو كرجعيس فو ... هكا انك سفغننيعتا



 ىدزتلطترفتنؤلن هيلا نم  ىوسقذافازرالا ن اني

 فلكل قزرلاق وف ءاملاةي 0 طي حضوا و اوسلا نيد تلمول

 وه حرر سرع ”4لو

 اهلا !ناعضا لاطع هدي هنرضل اح لئام[ بس اح

 ( خالو غب ةحاروزتإلف  ةرداد مايإلاطجرق هللا
 [ هداه ئشل سانا نلساداحيرلا رهو للاهل

 اباوجودبتتانالحاامم اب اطمتساو افرك اطمن هايا

 ابامكيؤسايك رياتيتك ابر رتغاوا دعب تيزاليو
 اك اتا اذا باح ابر جن

 هيضتقتاءارسؤ الث «٠ ين طصتشكأطاو



 د رام 0ونص بل را سيت لااا يي وبلا تولوا نك" ويس كد

 هقتتو ناةاد نيبو هيف تنالاجاك فص

 كارا ءرظن |نبحيعل

 ىسادقوشو ىدجو نو  ىكهقلااطدقا الم

 بي قعواظن و نيعالن  لفايغب قا اهقر ضن

 اءاوسو ا رع لقال

 [هاضاوجرتامرعبلاداند  (ه انغاهساندقسفنو

 ابيوقازعجيوللا تلئس  اهانوىئبا ةقاطورو

 كلغ ايشولا نه لعجبت

 ىاسرمقهنعردسانئبج لالا نف تيوح(ءنؤلح

 ىلاحوؤخيي العولو ١ ىلا. كيف|رإ شرت ؤال

 اها وص نم :قنلارربخلا

 م

55] 



 نهاك نول د جو نمايا نككس ى لقلا خهنجنهايإ

 نكلو اندر نى كرصقا 0 نيوكدنآلوقااو رصف
 اعاراامو تومان اب اخ ١

 الوسر هبا قم بلك يع يهمل يوغى احا س
 .اليلعراسبلا داع جلا» كسور لقي مندل
 دبس روسرلا عر تزمن ا كيا يايا قون يع نم تيدان

 عه يضعمل
 ررلنانتنأنلارفلا ك العا اد دردواوسلاف قطدول

 رولغا امير شر دق نمل يدان دعتتسات

 ل هدباداترطلاوفولا يشدو



 0 سلا  ةءاصريع سهل |نمولماو

 0 1 (يسلا كج ةلقمرف ةغن كلذ وعن قرط ناو

 . ميلاد عضل طسس لشاب ئادلن يبن
 ربنا هرلا كذا تن ايوس . ةليحلاركابقل ىف قسي ليو

 و هنئلاك هومدوريعف تيعدوب فن حالا عيهتجاا ذا

 ريك بوق الزهار  هلهإرسربع ف ناك نمو

 - ناد مايل علناكحون» ١ كفن ومنى اذنزو
 رهش 42 اي نإطو انودريو ئباعز كس ناو الا اووايو

 كك وش نونرلت . كنلا هيمشيراا ببي

  لضسازيبلا ئ طخ نلتطع ات كو وندل نقلحازاك
 و

0 
0 



 00 ال يمل 0 م ةحسادسمع 6 د:- -- .٠ سدستط . وس ٠ ونضال ااا 77 آيا | نبارك © 55ه هك جيفز ايا ل 41“

 قوت 4

 رد ودتشلاوشلااذ وجيم . هرمي 2 ىكرتالوذلاإعل
 غب كرباصلاروجاوقدي هوك اغا نيون (ناوجدناك

 ,ةيبةجالراخاباج)  هنكلاربجباتكلاداح
 قلفم عيربلا عاوناب تهنا ةيبدا ةضور نوهنسحأي

 :يشطاااعلز تضا نسحرم  كبسوْع/كلئافلالا ناو
 شفه يقل تيدحووزو «ىسر ةنجالا قرصان ع

 ىنارروفلاؤ ىرجيلازام . كزلا فشلا المح اهات

 ظ .يووملاقافلا ةباربصلادبف  تدعب واررملا عيرولاوكشا
 ىسخيوسؤ نزعل ١ ىونلا ناياكتوداهتنط

 قلاالداعف قارفلااوكشس ا ١ ىكضم يف قناولانجإت



 -5نلا قالا الهاي انبابحا
 ىنعاطا تي ناا وبه ظ

 قظنب خضم نيود وزومل

 ةعاسولا نم ب سادباولاعت

 ةقلكللا فق قلت ئنكن او

 قنلاو بتل إيعهباانب ابسحا
 ميا اد اواؤرط
 ةصيرربغاءادتبةليلوإو

 2 ديد. ااخاللااهل

 فيا اعاد هزم نكلقل

 فيعا شيلا كلادن بلف ئاَم

 قلاختكنمزطباهاسع

 فلق عب ايناكابل# | لخن

 ىلطفيو هيفزسولا امي جين

 ىلكن الط ارجو تدار

 0 (ىئسلرس مايا فو

 ١ قوعتلاءانهلا ننهي يبيبح
 ..ةلوتدلاوككيطرزعانيعو
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 هم م كي 7 يع -
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 ف

 ١
 ا

 هريع

 ىليقدازيؤرب اوت ف يح قم اشمبا كل ىاعكاب
 لشرصبابنوكيىاتلد ٌاتكاتياوسولابىتبلاب

0 

 ظ ريالات رج ىامانيدلا اش ن طش يل
 ميشارك, ضورداريثك  ابالسؤد امالي

 لوس رامز الكردو ةيدهم ا حاولا وب كببلا ود
 ل وج بس اييساقللا نفد قاناور اوبال كوكذ لقلا

 1 وانما ةريخمايلاهنه  *القو هيتحيلب ةلمساب



 ريغ

 ا ةةوموتافوم ابجوبن نيل لس
 وفة يعد !كارصتلاايو 7 :.املعارق نالإو

 | كيا طرب "ان نيج انج يؤ فلا ٌدش نمي ناويو

لازعن ريالين
عل ءلاواو ا هكيمشم كريس

 ظ 7 1 ل

 هد

 بيلا علت اعطقسا ميو 4 وح وراسل كسسايو

 كايزنع ابان انك فب



 ىربعإك ل يهللادارم نكالو ملفراف ار صقامو

 9[ رجبرجا نمىدبكرانلا يكبح عب رادل اوكا تنك 1

 مكبر فاوجوس ويلك ارب ,كيوساالر وعلا اب
 عر ايانلار جك ضخو اوطوضبلا تبلت ردود

 تاسحللا فك اوس ويو قهشيوإ د هنزجو ب وقعي

 مرنعحورلادبهسجفال  قرضارلادعبكالبعال

 طر صلاربعؤنا|يلعتام . ىحازوبقاونكس ةويجاب
 لشرانلا يجو هسلد احا مكابس بكا مللاد
 مكيجيسالهلاوفؤرع وكت د اليجو ع دوع



 متطبتيدنبزء عساف متيجو إبق نق ناكنا
 عكاز انبطر ف ةبلكلاو كتفلُف حرولانالعبإللا

 ريع

 ملساء دقو د نهاوفعل اه ةروئادذت كذا قتال

 ظ ورا د ادداوقلت ىسعلخيدااذارصاو

 هربع

 مانللاوفلابج م زتلاب تلج ىظع ناايثدلا ادد

 مظل نعءايضلالازارك .. اهتحليزيو فلا نعيلوزت

 لصال الإ تحجب ائالا دولا نم يبون ناكرمام قرع

 0 دبكي/اواو ىجيراف ملكا اجزم ةظنر ووفر شالو
5 

 5 0 و ا
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 لجلاوةدسالابوقشرول» ماوس كدوف كرها رهللاوف
 وه نهللاى ريفا شلامافالاكوبيسل

 ءاوعإلءلاز هاك اهاجلاو هبلظرانيارينو نيزلعلا

 _ احا علاق وو يوم سانا ال دب هب تنال ل عال لاطاب

 ظ ءا نظر ساارونل  هشرون مهو فعلا لهل رورارسانلا

 #ظانهللا مكاو
 وهالا مسالا كل خيسيالن مو هللاوهنمايو اوس اا ظ

 ه|: سحيمانألا تس ابو انيلاحلي فاصوالانسحارا
 بسلا ل يع

 هاهيشضتادءانشالحا امهللاوه 2 ىق هللوهنيضاكاو هلل اوه

 هركشيربوفنلا حايرتوركذب  مىساروكاركاولكيتبيطب
 هاقليو نحت لارالغهبلا لوم ئساب هوفا دتلتو



 ةيابمولعلاهقلت: نكت
 اها نعياو وكلا ولاا

 قولا وهلادربلاؤزهظزالد
 مهلا تناولك كلاي

 ةيركنامبر ني نامامو

 اقبلاوزعلا:كلئاايتيلاعت
 فلوو صاولاط ببالنمو
 هئاز ةنكوعماهيال ا تصاقت
 اربمطمت هلامريخا جدت

 هرب جالد هلق ل
 ل طاروهم دريغدلا[وو

 . اوفا زتائرلذلا اهنيرركت
 هالعاد يبا تححام قلاخو

 وهالا كاريير يابو
 الأب نيلاعإااكمنسو
 رود ل ئاذ فور نه ناكامو

 ءارشا كلاهدد اننا كلاف

 ءانعل بيهفل (بىفلا نم

 ودان ةملا قردتوهؤيلكرلف
 ره قيبوروجرلا فو يزالو

 يقم صست
 ءاعو كاف ادانلا ضعبلا ونا او



 ”اخمعملا كفا نمداشاسو هر شههيفلاقام داش

 هاننإو هرلا يزن ولة نمو هلولاو نمو اونطدإو نيو

 دج تدهن كيقليو هتافصوهتدؤهناصبض
 هابلو باجا عاداش هيلا 2 عكاذا نا ,سح ءاوسا هللو

 150 تيسنا سيف اهب ياللا لاشي نتاع

 ءأ دسك اجار ولم سعتدمو ةظاعتك تدرعرتو

 ءاوسا قعر وسلا و اهتفلاو يظن ندعشلا تويت لعج

 1 ةاوفحاو انهن( ههيبيلا اهب ىو ادا اهيكالب زيك

 9 اس كو

 ءانقيامتاجاحلا ذ غلبيو ةوثس هيا نارشالا كر ناهي

 ٠ هيقوتتامكلوازىتتاط ةدعنهزغانرساكبااذا 6



 هر همريا نصى فش ناز

 ايواهللاكيانلسؤ ليلا

 انقل لرطلار ديلا ك دوب

 هاها تناىنلاوعلا مركلابو

 ةرديو الع زط نمكلاع

 قلن اسابانلسو هلا

 ى هلاالىرلاة/اااوه

 0 داهي دل عكب بك 1 اعاد

 انىلاو دارعب انانيد ناعم

 هلل ذل عا كللئاوه

 ةنال مال الوكد فو مالس

 رهان زل جئافاحر عمل
 مالوم, صلاةباوكدياع ل ر و

 .هاشاظونلا هاد رهلابو

 ءالولمرلاعانكاسءاكولط
 هانرهيكوم رس رتسو ىامعو

 ه| :قباد لقيعا داق ل انب

 يالا نصي نييضالاو ثاومسلا

 هائو م هنمئشلاصف اداب

 هزرخاي نينه مخجل

 ءاوساد سرسور قلاوهلوزي
5 1 

 هأزقلن ثولا نما نسولوو
2 

* 1 1 
 ' ءااهجم نوح دونا د ربا ىو كدا 777 . 0 انيددنا



 |: مهم لازيالا عج هلل اوه

 ربكتماعمر ابجوزيزع

 :ة يملا ابلاول (غلاوه

 لحم راهكدرافغهللاوه

 قلق اتفوقازرهنلاوه

 :غاضبات ىكيدللاوه

 هرهيتبو اشي نول ز وؤعم

 هتلجويطللا] دعل [ضاوه

 ركاشيروكش بزئذروفغ

 هالحترق ملك يمهفاشلع

 هاز عزلة ل نع هن يس

 هاوسنرتقبوش هيرب

 .ً[شاعأ ثري باهو هللاوه

 دابا ضل هاف اكيلع

 وضالاعئارزإ ضواخايو

 ءاشُحد انه صعباصكريبخ

 هاشسفتيظع بن ةلكمم
 هال عاد هزع اطيب



 هاوا عيضبال دم دو ميكح عسادويييبار بيق كل

 - هاهستانغ/كق حو ليون تدار كلهفاصاال
 ظ رالوت هنعوكيسونلا/ولاو نين يوقلاوإيلواكست

 هايأربو يملا ولوهدصت نب ماا خو ديح
 هللا اولا جباطازوزطلا  .هكذرجاولاو بقل بوه

 ءاضسااخلاؤءاشايررتقبو . .اقوهوذلالعال يصااوه
 ه(صقاواش نو هانداواش ف ١ رخاودازهإ قازه مرقم

 د نلائفلارخالاوه  كقازوا فورعما لؤالاوض
 . هانخا ان لارهظاا ف ١ نطابوهودهاوهاظب

 .ه[يلعلاهتنالءاعتماوط ديْعسالإرالراو للاوه
 هزشوزوبهل ايهندهاقلت . نب اير ناوتلاوربلوه

 «# م

« 

 و
 نإ

 لب 1 4 ١



 ديمو عايإ كيف صيفتشو

 دولا كلام وروفع
 حما هو امسقمئس هللاوه

 فاه نلار [(ضلاعنامباوه

 هب اقيلواهتنالق (,هللاوه

 ىرهملل ناضل شير كك د يبشر

 فرق ىلا. .. لاه يا

 رهاظو فيس نهناكام ط

 ةلوج ةلكاللاغ ايس ءالابو

 هلاو ينلا حاز اتلعم

 هبضوعبت اك إريعب 59
 هَ

 هاوعأب مافعنالا ديرش| ب

 ءالوتدق نماركااورايعلا

 ه انعا هالوت نم خمروغ

 "اش ال عيربلاى واهب امرونلاوه

 هانفاوهناةاهارك اور

 "ادق عشلا ا عرودبص

 هانلاس ايضا معلاهف [صواو

 هانلهلجرئادئا الا نه اوس

 ءاح ره نوال وسسيا نر
 : 3 ا ماو



 ماضل 1! هنعن مرا كلرق نو اضم اوايلو انو

 ندا وندلابهصخ نمو نلاخوهو اصلا قلخامو

 هللا (رمللا (يزكللا يقي تح ىزلا كدوجيل ياست <

 ءاشفتو انس قاخلا يحن. ةمب ركاب / كيل ض*
 'هأ ضرتيو هتدنافامإع سهلا[ ضتووفاعلا يعل ونت

 ابني ذ اك! متو (رامضملا نع رنمتو ىيبزللا هزت ظ

 ه ابر هابر هابرهباأني نيجايد ركل لرلااهييا اي

 . هانسنوفاراكدبوانخايتلال ةمضوفعابوفع لحدتخ
 اي ؟لوجرتانشاربدو . يع ي>عئانيدلاءاذك
 دج: قاوذشاو وو متو [ةريمك ب ملال كايت
 «دجرقوزرإ ةاسانل تحي ( ناك 211 نملك مان اي

7” 

 ا



 هاننخيرخروهز كماوؤسلا نم . لاو لرتسإ فا ل يوطيس اد
 ءالبرح, هتفاعدا بوياك 2 انفاعنيهلا ايوسك سر

 هاساوادتو الا جيمجاجا الكف يلا رمل عإسو

 ويد ذكي معبب
 ب لوسرلا]اقاملوقلا راريخد قحلاةوروسرلالامدقل

 07 ليج سد اههلط 0000 ش ١ نضرلإ اف ثوبا“ احاحادا

 لوالا تباف اذركتت تنكتا نحاول هه دتالتايالولا نا .

 نيعالاق سلا ضرعاورلقتو انك قبه ادور قلاوذه

 [ناالاهمسفنل ةايفلا سلط سإكف نيقشاهلاوردابتو
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 انطلاءارا2اسجالواقزا ١ تليمماذانفجفزبخلا
 انرصتتل الا عيطتستال هلا بابلك فل ناو

 انحضاط ايو ببزعلاواه هقيريودرغسو هدثن

 انهاكتللانه تم تلقنالالل صخر اقناهبإفاب
 ااا ابا دعراج ناماد  هبلقؤ ءمخ تقرناكول

 انلاهب اامزبا يمك لاف سرزسلنةلح و ادبالم

 ( سيبادظ بله بشاب  ىدالللاقرربل هعهبش

  [دتتكدخورو ماقماشم باور. ىبلل نكبا نع

 (:حلهسوضكلذزجلغ ةنيزيإ (ءللوصقينرررلا

 (نيلافطعهازتريرلا نو ةداوجريرلا نماعاسقا



 سلجفإلبيثهللا صب[ ل الح كفاك
 قيطاوعيه ْ :٠

 اطل مق نمسا (مم.زوفا اهيالعا تنلول
 ىيزا ئتاناهاذا ىلادلف سوس جوجلااب هنظنلل

 هسسلرورانلا بيض كافل نت 5 هائايامودوسحلا عد
 - عساننزعدتف ىلسن ات هترك سفن سحاذ دمنا

 بالا تاس نمإع قلدنا ةذ منو علا ساحاب



 هلق تئيغا ونصنكدبغناذ 207-5 اذاايثلا اببَق رضي

 ىبقوا ناقنو جتا واسأك . يفخر يرفتشل هور لوكس

 كاقرغف وزنا  ىدؤ نكاشترقؤيسوإت

 ىلقملزبزلاو لا ويعد منإو تطبانبعلا لاجل نا

 ىلا: يعلاعغوككت ايف ."سالاذ ياو اروع

 وو ءازيغاح نس رم للعلاردق ف يامغإ
 : 3 هريغ

 (ظوزؤفنة هل مالك ىف وره ينك ضئاكم

 (رلمؤورحروواولازخا ١ زرجديزابزاقدوواد نا
 ف



 (ىتحدافلااعهقرفو  هنيوحرمالخو نهتجا: ١

 اوصسب هن لازما و هينبام اامننجخاوراردالل موفلا عج

 اوطيرابرقعإ سلا ةاغاب طنين بدلا كدي اجب
 اوطلتخا انبماوقالعسيؤسشو

 مهنا زئيحارهزعملابد  رصدادع هج ظفللسلبا
 موطاقدللا شيسبلاهللا مصمعلا طلارب ا يدان

 اوطبهي لظنيزولصرق اءاكر ظ

 نسج رون واربف وسو عاج ا هجحإ كونج

 نيبلقملا ؤافراممانزنا قولا ةدراهرش وجت



 قيزرفنلاك ثده]صمئالل . لصوب الا اهباطعت

 قيقاقشمىرعبتإ مر  قسووبابؤتيسلار ا
 ىنبحيشاولااشو كلافو مرجبعنب و ءطقةمرو

 ىجزر ناحي ايروحورابب

 نيورنلا ف رقياردبابو  انجربلا قوفي يان

 دو ؤرفاظالابرتتنو .. رحدوي ف ةزاييز قمل
 ليلبنهدىذل قيقد .. ىعبر(صيإ نموا بحا

 . ةنسس فلا هلوطالواك ادحااعبجيلعلا يوحلص
05 
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 هنحاؤشلكسزهاخ  رخاز_ىبكرلاا ا

 مريع

 يشلاوزعلاىرلاو نيؤلاننإو كلاطإ ضف عى ذاهسإ | ضقا

 صم ىلا كاي روحا ونعلاو | قعلا ىزما نهي

 ابا كتي ثكا مولعلا نم كافي نانا كدافااخا

 سل ادربللا قلاواهيتد افا ىلا رمهللا هزجن الف قو
 ارعثدا ماق نا *رحيدربخ هل ديف راع هظؤر ملان

 رهنعهللاوؤاريفاتلا ماهإلا نخ

 لقعلاهلواحااهيؤكنانف طلاهبهغبازعلانونف ىلط
 ل هاا وهاهنيل املا تاو عنرف اهلل(, زمفرا نإ يردخيو
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 عبيره 

 مال عري اررببلا هل ماي ججاضمانهاف لالا

 مهلحالا نهصناالجاي لقنللاذيارو سمن رفف
 2 ١

 ااا ع ع

 ]روصتيساو تاودارقسالاو كح اقسم اىداس

 اررتتإك قاهلتررن اي ار ارعضوناودو

 ون ©

 ورعاة وضورت ةرسدن ابك وابدا

 - ماشا ا ١ اسال َضاولإو د

 - افشلازاح ريو ردن" قتللزعبا رضعبلا ويس
 لاوف



 ةين ع ئاح موس سال ماؤرلا ف كرجوو ماوغلا عاش

 عطلما دز بج لس غإه علحلم ابهر نالذغع وراي 7

 هلكإكإو اميجملا فدرحلاومر | لل

 لَا ودءارهد هكون جو مَبَ

 دس هرسصرهوم ممل هلبتوضضعماَف
 هغ رح ميج طوشم هنع ٍؤع هي لو

 ينبشو تو نتف غج ففي يبدو تبموففش قيل

 قدز وحي يش تبا تبيح يتييفشو ىنففي نإ نب

 اطقنالي| ص: اعدت عملو
 كلاهيا كهل غرس اك يس ليو اذلايولماو هييالماءاوساعس

 للاهل هلدهل [يهلاله عطس كلام لجوو هل يةلامزوح اذ



 ا يساهلمادإم ضيع هللا يعمل منصب |

 نطيمالا عيلكا ىوهن. هلق قف بص
 .تففططعتي ل هيلعو 5 00

 اننننذملا لاك ىدوا دترملا ني تاكال

 هد نمل مسالا فرطسا ليوا لاح

 هيض

 بوش زوارق ماونغ بلكي عاعاوجي  مهاندجو

 اف ورياومكاة ينك قايد صدري بلاك
 ْ ١ وتسنحا عودوا بحا نيكد  مهياذ قا | نانو 4

1 3 ' 
- 

ٍ 
0 . 

2 
 "ا

 014 ايل

 أ ١ هذ [ أ ١
 ١ 717 عا نا ا 8 0 / 1 ١ ليل كوب 5



 ضراؤلا ءرببس

 تطوي لءابجا مك حازت كتوكؤ اذا نوما

 هتعاللا ىضزهلو

 م اياز هيفرففةظتوقاد ولرنع ىلا و لزت ناكنا

 ا”دراغضااهبسحا مويبلا» .انسزاهب جر ةزفظة يا
 هنعةللاىضر هنو

 ىنلاظوامرف نوررو ايدنطكو لغز نهؤطاز امرقو شرا

 ريدك دعم
 شوى لمت نت اههش افرول الجونلا ةؤهف
 نصاللهااهبهلارمّضخ + رئاص ةنصنمةوهت

 1 قطصاربقرنءافوقسام ةبير ساهر شيفر كيول ظ
١ 



 هنع هللاوك / راق فلا دبع تقلا ىىيسل

 ٠ ىداثتناو ةرهفباه2لخا  ىراعاللاسونذ موك نع

 ىدانعو ارح ؤاونعو ءار دذاب هتاعاطا زخا ظ

 ىرادنافةعاسإكوربو ولعنو هيلع ترئالفيك
 ىارعلا قح اهنا ااولمع سائل اربخت لق اعل | مهر ها ع 3 ناكل د

 ىدابجبا اطعاجرمازنعاو لص ينفق عاسرإك صيد
 كرولا باوتاعرلابانلو مس وكل اىذربصانإو

 كحوروررإ سرقدهلو

 رابتخالاذلامو واهيل رارتقالاهدوقي ويش بر

 رافرشحرتساهنؤهو هتضتخاةاعسلادزفاغ
 رايركسلنوا رج  ىقلفب دحكيي قل | طاحتت



 راسا رتسيو هك ررر | نه نديكل و ناديك راؤغشاو هتريعه شن موت بوننلا فان املك
 راردلإ صتتر هنعو واول | زوقلاوركدلاءباسنب ظ راهن او هلييإب دق هند , نؤحةرالا دباكقثت 0 راسا قرشا رج هبأل ّى :رتياعأ حهللااب وه

 رادحت اهاباقسعت نيرو ةيربا نزاحيكخ ظ ران هف ةنجب ماراذات رثس هافلي طرب لعشب
 ظ نر وزو زمات هلاك نلذ . وهلا مايطمل

 عرمس رس لق هلود

 ىررقر زلااه تلتف ختلك وراووماخنالا عمتك
 ىرمبي الز كولا عييت لرب ز سياف دم



 1 ظ [رباومدلو
 - رئاحايبملا شاقب للتلف رياج ال كود الداعر
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 ريادانا وحزنعتعبىجح هن وا هيفوذلإ نعمساما

 وعلو
 رج ولع اونا ابغدإةولاو ريخو تلاوة وم نيبذلاوج !
 (فسؤابرنافجؤح ريعانض ع سجنا يكد 1 ا رق ماقسالابو نافح ة دع( ضلايسجن 0

 هنعفل ار فردلو ا

 اردو اقنع ممازديبف تجار يلملا ىلطا

 لم هلتا زها يه. الو ئفلا ودنا ضاقت

 رهنكلللاوكرهلو ْ

 صفغ انه قاضويرع» صفق و مااربطع بح
١ 

4
 

1 . 5 

 اا 3 . 5 !

 8 ان فو دحا 4 0 نا وح 4

 م
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 سد دازلا و والزنا هوهيس

 هبوضب كا ذرعش تيل

 ءركتس لكن اوفا نبااب
 صصنإ تقى لقايلك

 قشواوركساب مهالق

 مكتيحر ند ةصحلا هيزه

 مكتقرف رع عمدلا ضاييباب

 اهب ن وسرت ةراا هزه

 صصفقلاهترتعا فيك لع

 ويصؤتحا هبيعاولاق هنا

 صرير جبلي هذ قلاح

 صصقوهاوهو ترهل
 وصنتقا وسال و ابظأي

 ندوصخييلاوو'هنموم
 صربلا تنا كوبي كرت ند

 . صخو_رنعوهوشارانا

 وذ فو ضعما

 قرت كاريارلا اهيقراس اي كيتا اثيرلا نكت لاس

 روف سامورتارعناو ندسحا تاثرابا ن[هيضاناف
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 5 ناوشااهل بألا عاود فاو ذعشجت كان

 . ثايفلثو ا كيثاوت (قرؤشمر دبرها ىدانف
 ١ جرو نضال رمزا مه سضالافاشابللا عصف ١ ليال جاسو جريس مت, تداولا سكوب ” 0 هويوجف ضراافلا كدب

 ٠ نسولا م جس صداوف  هظحاوإ يطا شريعلا يول

 ئ
 ظ هتعوع دع

 | مساند يلا ساك ٠ اتيبدصووملاب ماتا 0
 جسار مودا طنط ماوعحاما و دش يلحس وعر ركلا اأن



 ل 0 2 23

 ين

3 9 1 
 قيرصإهوورعاهن, كفرع  ..يذ لك ديارشملا هللا ىنج ييعل هثرصق دا ارض ساكو زنا 1: ىيضاصتل عوصعمل  0الا كفاه تا .- ->: روع اد دعب تسل ١ ااه *

 هنع عيونا
 ولا ميلا يظن بويكالو اهلا ضويعد د ررزلا درووالكلاعاريإ  ليهشسا ملص اك ءلاارا_ و 0 ليهتس تليق اعتق مك يود رمابورمتتللا فيطلا كيان الضطل سرس صاب اك الضفت دزتاررصم تح داازا الما اهل صم حنكامرعن وع زوالا ولا رخلا دال ىملا
 ىومعو ,تارتواهلبت اودي كارزح هلا نع روع ةلنإ ادب لويز ري ري ماياايعلا يدا
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 ىه 9 ي ,”ض هن
١ 

 0. ىلا نم ىشلا بلعب مم لارا هن اصح ررعّوبلا ئه زلعا هيد نع افرع نم نسم  2-6ظ دولا للص بولقلا فشم بجاه ى هسا, تايصار

 كويَرضوا هي زعرم يصضاف



 .٠ 11 | 4 ب

 . و 3 ل
 ويك ايبا ص : 4 5 0 يف 9 7

 0 لضويت

 ٍلاص وب ىدررس تي ىا
 اا ةزخضاب تاما

9 7 : 1 

 نص .85> هءانصا ةضان ةمال

 دل ىم تصتضا ذا لضف نيا
 كلك عئروصّئاض ىورص قاض

2> 

 لدلام

 ف ارطتماب قيوش سوقنا
 0 يبل

 تت اددوقنعلا « دالخأم هب

 ظ تكريلتدقر اطعلارغنم

 فىدوهشس كاروجاع عومد و
 / د و دصبة ثالث ٍقْعْيل
 اهلا ثيب سما ءازج
 ديدح م ةد رع يصمت

 درواد أدباههنس نكح

 . فدع يلع هو انقر ملا يلح
 اويكو يوضو سرع

 .. 1 يسن ند رس تنم دو بر

 دولا سل ورم و رمو
 0 وسلا وف حو انهلا ناوذط ندب

 و 01 0
 دديقعق ويعم تصا و

 وح ىلا نانجت ناكولو

 دول وللا قنك وطق نع
 ١ ذب وصلا ةيلءامزؤ نصوح

 كددر جاكت يزقنا تدبير
 ديرها ثوعو قلما ذوعو

 ا ىاا ا
3 

 م

 ى

 لا

 ا

 ا



 و 0 0 أ

 اوقلا ديرو ادنملا بي بحدانا 0

0 
 0 ف نا وفادي م 3 7س ش هوب -

 ا”
0 

 دويل طيغد ارولا م ماين

 : ا حاصك ةيرع هللا اهكرءادن ما ىكانا

 هنج اخلق قروي ا

 ل١ ناكسبصاو دويص ىف رع

 ا ا

 رهملاذا داداهصا َةّثالت أمم ءاغب دب تدب والكل

 ربهلا صويخو اهي اييربتو 6

 د ا يعين "0

0 0 1 17 1 

 ل ماعلا وح ةيرعأ ل بشلل 0 ايار

 7 وشرب هطف ر جر لكم انكبعو رد
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 ظ ا نادال هنن و هلو محلا ليان ظ انهت ةاقلاك اسوق زل انحش عامنا هاب

 ١ ينم ملا رح ببغأو ' ةرطلو ةاتلقَع ل اا

 افاست زم ماسلا 1 مح ئم ىربل اذه

 1 انههب ف وع نيبحو 0 ا
 0” اا م 00
 هرصلو ءاتلعم راسا أها

 افا رم تاك 0 ا

 ل --5

 ملا

 همس

 ظ 0 انيرح ةال لوقا

 ا
 1 1 1| هلو



 هيمو 57 هن غيت ضال م هاك نمو
 يما رقاط تامل نزعمل .. تقولو ل نالصورن
 .رتيقيشلا ىريلا الرصو ىطعا ..ىئعلو لموت 00

 فدع دج سيدنا الك ريسسسو ٠ «هوزيكي "نجر ع تاذفل زم
 رفرف قوت. هلع تك يق رزاد وج زلال
 تمرض رو تلف اه طير دايك ءاتيولا لاك

 معا ,اهزو يب ترامب قريخ

 ميو انو ةيسابما | .: َ
 ام ف تكحو وضح :ليلراز كرا اين نم فييط ناي
 ع فحل داقك دلو مدلكول  ةركسح دوس قلق بو ضمد



 فوغ كنس دمق اغا اهنا اعل :ميسسا الغنا سمس 3

 لع يرض ى رداع قى انصب ايمانا ش بانا زف 1
  مبرصل | لملم كاب ظ

3 

 هلم أع مل )و هيض

 طرود ع انووفك تزف

 ل يرعو

 التيشور بع 1 ءاحإم ء

 امن مق نس - ركرتل ١ع

 + ع رفع 3

 08 .- يكوو دي ى ن



 دسم باح رووح ذم يعن يا كررصوتل ١ هرم ان يعرج
 20000 اسما جالا :بهرو ارر تضج
 ظ ارو | هزل مص اكىناولم ارق ارك | كير 2 يس داب

 ْ ١ 0 ا ىّنع هب ىف يرام تلم رت
 اردرطط 0 ريكرو ىدإم مد ور وام ى سائقو سوت :رعو
 | رع اهب قوه كو كلب ل

 زير رب هزووزلا ثار ايش واغرا اعوام رم امو

 دير تررول ودور م ابداع ىناسرما له(
 كروس اهرئولرارخي اماوع ادم زل تر انجب انا امر ظ

 ارزق رف زلاو ىو صمت ا مصرا امام ىوتسوو

 اللول ويروح ) تسيح ا هداك ا ب
 0 5 1 اميز ةطاريع رومي

 ١ دلو دابعلا قلن دامت ميرطتالس عام اكلات
 رب م وخط نو تاير وشترنو
 7 قو راسل دم هال 0 ورنا نوم زعل مز

 6 ص511 ا ْ
 ا 2 هاو درت. ” ترز لك 0س
 اه تك ا 0 د هآررو ممدختم هع
 ١ همام وجسد

 م



 دب :سياتخت 5 تفصح 117 ا - 3 5 مر : ١ عمرا 9

 ارعولا ىططارقر ولا سارت مث 2: «رزع فم ايس وتس
 0 هارعمللا 0 هيسر# ريع احئاب ميل لاير

 | 14د عازم دوم هج اعين رار نابي اب اذ ماد

 ١ 1 ال دولار رسب هرم ىزلا نيل عظغ ال
 ا ارض رقمك 201 ءانن لبطل غرص ة:وي استدل

 00 ا انا ارو رو ابتدع كب وو لع وتس ان
 ارز !رووادا مشل ) يوحي انشا هرحب ارواب تشن ْ
 ١ ارربرلا هجن تمزرل_ لارج اك اج لتر صولا ذاب تكد ظ ظ

 . نط: عن انصل اه ضو ج2 هر امير لل وح مس كولا دك ا
 د اف يس اوب تيل ىلا ركشل رلذ ىهكتولمات .٠ ظ

 ارتريصر )لمهض / ظ 0 ا
 ّط 3 ف 7 ل يداوي ط وح ١

 ام تاب لهو تكا زعل متسلاو
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 راهنت ا هنوف - رلامرلك :ت 0

 اراطرا 3/04 ىلقرفام ظ
 ىزؤب صلا هجر نيلزاثاب 0000

 مان رب ماشس اماذا سح
 أصرلا ىضدلومت ايا

 ا
 .قهنأمارع ىناك د وفلاو

 قامو ئيوصلا هي علام ظ
 كن اف هي

 ىزت ماب عشر ناكر
 ةولطاثتم فوطشم هلا
 هدورخ قلظملا جاور

 | ةظنولعر اهادوهشو ظ

 4م يبشنيف اه لعمدوعصو
 درقزاب/بيهلابائ تلم
 اربازا عيوب زبابوس 7 ايتالاهزم مامرلابتاوكو

 قتاوايرلاب قطقرقتردب

 ىلدوتاوسك در ريوميشسلاو
 : مول وك لهل بت

 1 اراطوا ضم ىفقيلالا
 ' اراطمضل رمت طولا نم
 رام انها :و عمل 2
 الابم دل | ماللفلا بسح
 دار مير
 ات راغإلرظ م ىمانلاو

 ا سيجا كوخاكرص
 انما موط) اود: بلقألب

 ا أ وتحد ب اطر زع
 ارتست وضل شاهر ون
 اراسإ بولقلا لك هدويقو
 الاصرالا فيو اك ى م
 الشام احلا ئيسوق بايو
 ادا رس بيب ارطو

 اقزل ايتو يي
 دارم تاردلارهإب اكذذ
 رام راصال قؤشوهرلا تح
 اراىط الارياتوهار ارم

 ار ازرا هده دطرل تناول



 اراطحلا ماطغ فروق
 لحوالكوبمجوالافاد 

 . رف ةايلاز لاب

 الابع عوف دوامباوس 2 هرشتف ارد رو عىف

 ايامرلااهساب تاريومتم  لاايواذأ يتلا قيعلا كالت
 راض دصرو )اوضاع يلعراسر ةرتفل تمل
 الاتح اًءاط اهاتارلا اًدهتبتعرام ىللولسر
 ل اننالا كلا ردو ىهوا ايوزلاباب حوا د هن ايش

 دابعكسااوريكاوووغرؤلق  راوعز فا اسرعتأ هل
 4 دافغتسا او نؤتساو را نيد قاطع د 0 ؛اولزع

 | 1ارنرللصان اصلا اوررشس . "ةبقعوت الع عواعاولض
 ارارغاقولا دن نامزلاوبط نيرو نكوفل هلا ماورد
 لا ميه موكل هير قنابفسلا بر زهد اي

 | - سارعولا اهي تناو فاح ضوص ملل ا ورضاك اب
 |  الطاتح ا كلحتانص  لاوتايضت ملا لاهر (
 | ١ دلاتس لوشن ئعرايط١ لاه تما تاس:
 11000 ل د1 در
 0 0 رارنم تزاونونم لد ىفعاونلاومز كارطاو

 اراقعو اساناوط دوار

 اراغم بسلا هكاذ
 .كادوزملا'دورطار ان :م



 ارارعارك نم ثيوريس . ىرزكل اضاد فوريورع 1
 0 ىتفلاوش وش ا ةوايعو 1

 هر ل اي ىرروم ا اما كنوبعافقت
 اراسفؤئيطالخلا ديزي صن ىفارعرلا]ساوكتولبارلخ
 اراطترلا عطقب يبرر ل ال ل بزرع طار
 ١ اازغ عوالم نا طل يرغلا لغات

 ار اندرزتالو براي صو وعرب نوكد'الو
 اعل رضلا ”ىلااوزن ايلا يل يونا عرفت
 و لف 00

 ارافصر(ىلا يب 19 ب وكم ازل ٍجدعالب درع ١
 اراولاابم مىجيتياطملا ىسغ هر بعزم تسرغاط افا.
 ا!ناطإلا ًاهراك اهوا م داطصل افا رت ارض رام

 اءاعىدارلا قاوسابرف ١ ا ؤاب تكزلف هس
 راو )ل شغر هوب شما ىلاخ و اوسرلاب لالالا تا رش

 راسو ةئمتي عضاوما عي رلولا قروب يشب
 3 اني جيفف ل زرعت 00

 انا وصتس !اووؤصسا|و موب "ىفالبك ظ
 لرائم وامك افم يشل لام 00 7

 ااذ دبل ابار وطو ا/وط اكلم هال اتميرك؛ 7 ظ



 طاقم ةكرت دهكو 20 ا
 ظ اراد أقبل! وافلظرانلاو هف اثكتارتلا وايد 100

 ارايئرلا تسراورتفطعتسمااذا ىررق هنسرن ىلاذا كب

 اءاصولا روس ار مىلع ٠١ ان زهشعومل !ةزيصر شاف
 'اقزلا ىئييال ةديدوب  ةسوكخ تعيتسا١ذ١ ليش
 اياقدلاو ريشا اقللا مون ىخنوو عاتما عاص ىغربب
 ارابخا يري راه تاياواع فش اًوهنتسم دوو
 0 ا زل ىلم . 3 ٍ

 الامق ىفرز طاوبقلل .ر ماطتلوصارتا :

 اساس ارو ا يلو
 . تافرؤطرو ةييلإوعو  قزواو و ىداعلا ةبداو
 . راوط اب واكو ترليج قبو سوما كدادولعوتس
 اراوس) تنولتذارزوصب  هزوط تلممول ملا رللا ثم

 اراض ليتهازها هتراع قتيارمربطلاصاذا ىتع 1
 , داموأرزبلا واد ناره  ىلكاطسواللا منلطوت ىطو 0

 الايد ةايللو للا ين ماش لاشلا ةامح تناك ١
 الاوارالاوبس ا ىورت هلق عارم وشم ةمح موملاو
 اراشا ةاعيلاب ابيلع ان اهنيالع ين اول كير سس رس

 1 0 د ٠ هب

 ١ 7 كلاولععت ةاقثلارلع ,دارتاوتلابللدوهقتساو
 2 اناجكرلا اميوفد وطاق ل واتسل واف ادام الك اغلق

5-5 



 ضل اتبنا كوش بدو ىتبسن هامان شوه
 ار ارص دوني ا انكانساح تودلا ضو
 ؟راىترلو_هتراف اهم . اطار هاظ نيكو رزع اهو رابلمفا ىيلاو ..امطانوم اى افلا ابل ار امو ارلص عيصفلار رت باها ميلهاج ميدل

 6 اينجا اراطو علتلا قرر اذا موب ظؤفس توليام حيرس ار

 0 "ف دامب ا اهيرش الت !دهظف نع |رولعا
 0 : لري ودابفلاق رقم اضع يو ١اربص

 ار اهنا ربفام سالما لزب /اوضري مد اط 7 7 اا هيع هارىلامس * تاو ةبعؤ#لاىش ٌةايح هاا
 'لمرلا وفول نانا ضن ىلا جوخرطغملا ةدوضر
 راو انام ومس لبر رزع الحا اذ ام عي ناو مشا ا ربص
 راي لا اند يسمع ار

 اراقورلا ررون للتو ررود 2م م 4 ابار
 ارا ىرل !ىداب قوس اأن هرمورروكو نانزكلاو
 ارايفرلا سنو كدر ويقبض 0
 00و ارذاق !يويغع ادر ميلا
 الارقم هنو يكل هزل وقابل هاو وظل تغاض
 ا ملاكم .وايىي ديس رسما“ 0 رايس ا انرارفاتونررتل هى



 مسج كأعي قارلا اا ماي
 ىزك ولا هز فال شع

 /|و ومكر ارض كيلو

 مس درب ىطلرمالا 'ئمدلو

 ومد | قول لوصول اوعمن
 نا

 ىف ثار فولكاوتتف اود نإ

 قلع لما سايل ايروما
 كرارقالاومايقدلا تب الا
 رن اسبت ىف :ازلبلا يملا
 ارو اهني ١ ن اكزنكم احؤم
 ةىلط يروج مر قدلغم

 اربرق كاملا ةيروب ماي
 ا ظ
 | للان رهشلا تن

0 

 ير ١ 07 انيديوفكت

 ظ م :اك در كلرغر مير

 راهو عيفط كّوعورقاه
 متم ا ءاريعوباو ترتسم ا ن

 ره ولا ثير :طرل
0 

 , راصد مانا نيسبد
 اراب دول انهو طق اف بإب
 كاسكد البلا ىف كوس عام ع

1 
 ثراتكا نمر ١ مصمررا هط

0 

 نامو ارا روجولا اثنوام هرلول

 ار اجلا قطر ماسر

 اءابراف اهل فمن 00 مك

 1 امور تناز
 ار اطموما اهماتض ام كذا
 ب انا نتكلم 5

 ارامرد ىواجيو 7 0
 ابرد كيرناررل ني ميس
 رافد
 ظ 00 000

 ظ 0



١ 
/ 

 لاا اقيفلذ ا

 ري

0 0 

 00 قنا تاربل اء ر ىشر
 أر اصتتشاملو انك لرصتتسم ىرسءتنتا ظ

 اراضالاوالاصا هم ١ كل 0

 الب مظس اردنا ىلع هيرهظتس  <لا ولاد شاور
 ار اصول اريل ل كنعع ير للا ةيرج ور ااوماشو

 . ارب راصخل ووش - عاب تباغ اير اق هللا ذاملو | ايا

 ١ اى ىولعلا زم ئي انا: دوم اغلا كاني اراعلا ئيّثر اونو

 اراها اههجمر 410 قك اهررصوم 1

 ”اراولا ةيبر دعفا م اقاطر) اب معهلل اررعرتعا
 ابها منبج ماه لل لرماعلا كامرا ظ

 الاتغا اكرر قباقرل زبك 0 فر ابو قي اه ابك

 ااصيررلا هونت انس الع /ؤءزلف مرلؤلا يقلد تفل
 7 ير رفا هلض !آنل اربد يت هلل
 ّنْله ار لرمكر قول د وله طارق ةضرورشما عيا ور

 لاصتسا < نع هيسفتسم للرسول | رولي سو اشك وهدوع /

 اد اخأو ةداعمك ترام دب ةنراض ليال 00
 اراه فيك هدافرول» ريفم ملا تافرمقا ١

 ظ هل در ندا ايس ير رزو تفرع ا
 /ا/ ىو دعا 4 ءافجإل

 0 ارامل او ءاراعلاو النو



 ٠ 2 | ١ عشت

 الوطاابصلا زهق را قلم صن م
 . ار ارا لصو زا هل اذ اود يا 51000 0

 اراحرلاهراففتس ا ابرشم او اول اذار
 اراقرو ةبه وُكاَبِع 9 0م
 ظ الاضوريقر قمل! رضزرشب يلا

 ار (كفرلا ابر ةوىاوم تلعا

 الاصيرلا ف منوشلا فرع موي كب اقع. ١ ١
 0 تاو تسل وسد ضل "
 0 ايها نس ل هاا أرق ةيرر سكينا

 لاا 2

 ارازي وتس ا مرضرخ ولو
 ” ةرابم 42 ل نىصا
 افا اا ماهر ىلام



| 

 ٍْ ايفر لاا رتعدم ىهد ١ للا تيب ام كك ل

 : الا ملا و يعير ضنا موس وكلاو اظذلد لاك

 ال او رولا عوتضل كري نيس قلابو غار ١ هيراصتخال اذ / ار نورت بفن الاب فع دارو رزاعس تن
 نانا ل اىت اكد ءاصب ككل إل اب فر ةالصر
 رافال ع مرر نكد لي فول ومال هل كلر
 دارو عكف ةرج ار نم اهمال
 ا ثاردنر افرومزالبما ىدلافصاما

 ارا لاقرب ل اف طال

 ْش للام ىف يلو لا كلا

 الرد م ىوضلاب كرب ردو يد عن سمر

 لازويروك_ٍهطشاو ٠ -.يدرضرسألا تأوماب

 ( كلود نيزئا وس .ىجأوو كالا تهنأو

 3 ولو تيل

. / 

 ليا اضن .ىاح
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